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0ധ്പ്ലപ്ര 101൧1716 
൧൧ ലമഠധദലഠധന വല ൧൧൧ 

സംവത്സരം മുഴവനും നാള്തോറും 

ചൊല്ലേണ്ടുന്ന 

കാലത്തേ പ്രാതഥനാക്രമം 

ട്! കാലത്തേ പ്രാത്ഥന തുടങ്ങുമ്പോഠം ശശ്യുഷ്ക൯ തിരുവെഴ്ടത്തുകളില്നി 
ന്നു താഴെ ചേത്തിരിക്കുന്നവയില് ഒന്നൊ അധികമൊ വാക്ൃൃങ്ങഠം ഉറ 
ക്കെ വായിക്കെണം. പിന്നെ അവ൯ ആ വാകൃങ്ങളുടെ പിന്നാലെ എഴു 
തിയിരിക്കുന്നതു ചൊല്ലെണം. 

൫ഷ്ടസ തറനു ചെയു ദുഷ്ടത പിട്ടുതിരിഞ്ഞു നീതിയും ന്യായ വും പ്രവത്തിക്കുന്നു എങ്കിത, അവന് തന്നെത്താ൯ ജീപനോ 
ഒട രക്ഷക്കും. യെഫെ. ൧൮. ൨൭. 

എു൭നെറ ലംഘനങ്ങളെ. ഞാ൯ അറിയുന്നു 4 എന്റെറ പാപം എപ്പോഴും എന്െറ മുമ്പിത ഇരിക്കുന്നു. 
സങ്കി. ൫൧. ൩. 

എസെറ പാപങ്ങളെ കാണാതവണ്ണൂും നിന്ദെറ മുപ്വം മറെക്കേണമേ ടു എന്ദെറ അക്ലത്യങ്ങളെ ഒക്കെയും മായിച്ചുകള യേണമേ. 
സങ്കി. ൫൧. ൯. 

എ ദൈപത്തിന്ദെറ വനനയാഥങ്ങലം തകന്നിരിക്കുന മന 0 റൂ 
് 

ടു 5 തകന്നും നൂവ൮ങ്ങിയുമിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ, ഭ്രൈപകേ . 1. ന് നിരസിക്കയില. 
ടു സങ്കി, ൭൧. ൧൭.൦ 

പസ്ര്രങ്ങളെ.യല്ല ഫൃദയങ്ങളെ തന്നേ കിറി നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ അടുക്കചേക്കു തിരിപിസു തര്വസ 8 
7 നഃ 
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കൃപയും കരുണയും ഭീപ്മുക്ഷമയും മഹറ ഭയയുമുള്ളവനല്ലേ 
അവന് അനത്ഥത്തെക്കുറിച്ചു അന്തപിക്കും. 

യോവേത, ൨. ൧ 

ഞങ്ങളുടെ ദൈവമറയ കത്താവിന്െറെറ പക്കല് കത 
യും മോചനവും ഉണ്ടു; ഞങ്ങമേറ അവനോടു മത്സരി 
അപന്൯ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പില് വെച്ചിരിക്കുന്ന ന്യായപ്രമാണ 
കാരം നടപ്പാ൯ ഞങ്ങാം ഞങ്ങടെ ദൈപമറയ യഹേറ 
ടെ പചനം കേട്ടനുസരിച്ചില്ല. ദാനീ. ൯. ന, 

യഹോവേ. ഞറന് ഇല്ലാതെയറയ്യോകറതിരിക്കേണ്ട 
ന്നു നി എന്നെ കോപത്തോടെയല്ല സ്യായത്തോടെയത്രേ 
ക്ഷമിക്കേണമേ. യിരെ. ൧൭൧. ൨൪; സങ്കി, ന് 

സ്വശ്ശൂരറ്യം സമിപിച്ചിരിക്കയാല് മാനസാന്തരറ്റെ 
വി൯. വിശു. മത്താ. ൩. 

ഞാനു എഴുന്നേററ അപ്പനെറ അടുക്കല് ചെന്നു ത 
നോടു : അപ്പ. ഞാ൯ സ്വശ്ശൂത്തോടും നിന്നോടും പാപം € 
യ്മിരിക്കുന്നു. ഇനി നിനെറ മക൯ എന്ന പേരിന്നു ഞ 
യോഗ്യനട്ടു എന്നു പറയും. വിശു. ലൂക്കൊ. ൧൫. ൧, .. 

യഹോപ്പേ, അടിയനെ സ്0യവിസ്കാരത്തിത പ്രപേ 
പ്പിക്കരുതേ ; ിപനുള്ളപന൯ ആരും തിരുസന്നിധിയിൽ ന് 
മാനാകയില്ലല്ലോ. സങ്കി. ൧൪൩. 

നമുക്കു പാപം ഇല്ല എന്നു നാം പറയുന്നു എങ്കില് 
മ്മെത്തന്നേ പവട്ചിക്കുന്നു ; സത്യം നമ്മില് ഇല്ലാതെയാം 
നമുടെ പാപങ്ങളെ ഏറവ൮ുപറയുന്നു എങ്കില് അവന് ന 
$$ പാപങ്ങളെ. ക്ഷമിച്ചു സകല അനിതിയും പോക്കി ന 
ശുഡികര്പ്പാ൯ തക്വെണ്ണൂം വിശ്വസ്മനും നീതിമാനും 

കുന്നു. ൧ വിശു. യോഹ. ൧. ൮ 

പ്രിയപ്പെട സഹോദരന്മാരേ, നമുടെ സ്വശ്ശൂസ്ഥ പിതാ 
യ സഘ്ൃശക്തിയുള്ള ദൈപത്തിനെറ അളുവറാ നന്മയും ക 
ണയുംകൊണ്ടു നമുക്കു പാപമോചനം ലഭിപ്പാനായിട്ടു, ന 
ടെ പലവിധ പാപങ്ങളെ യും ദുഷ്തയെയും നാം അവ& 

' നിന്നു മറെക്കാതെ. താഴ്ചയും, വിനയവും. അനുതാപവും. 
കി 



കാലത്തേ പ്രാത്ഥന 2. 

അസരണവുമുടഭ ഫുദയത്തോടെ ഏറവ൮വപറയണം എന്നു തിരു 

വെഴുത്തിത പല ഭാഗങ്ങള്ം നമ്മെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. നാം 
എല്ലായ്ക്കേഘ്ടം ദൈവത്തിന്െറ മുമ്പറകെ നമുടെ പാപങ്ങളെ. 

വിനയത്തോടെ അറിയിക്കേണ്ടതാകുന്നു. എങ്കിലും. അവന്റെറ 
കൈകളിതനിന്നു നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ ൭ പകറരങ്ങള്ടെ. 
കുറിച്ചു അവന്നു സന്തം ചെയ്യുനും, അവന്റെറ ഏററവും 
യോഗ്യമായ മഹത്വം പ്രസിദ്ധമാക്കുവാനും, അവന്ദെറ മഹാ 
പിശുദ്ധവചനം കേറംപ്പറനും. ശരിരത്തിന്നും തആത്മാവാന്നും 

ആവശ്യമുള്ള പസൂക്കളളെ ചോദിച്പാനും നാം യോഗം ട്ട 
ബ്വേറം പ്രത്യേകം അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതാക്ുന്നു. ആയതു 
കെഴണ്ടു ഇപ്പോഥം ഇപിടെയുള്ള പരെല്ലാപരും വിശുദ്ധഹൃദയ 
ത്തോഴ്ടം വിനയശബ്ദത്തോടും, സ്വഗ്ലീയ കൃപയുടെ സിംഹാ 
സനത്തിങ്കചേക്കു എന്നോടുത്കൂടെ പോന്ന, എന്നെറ പിന്നാലെ 
ചെൊല്പെണമെന്നു നിങ്ങളേറടു ഞാ൯ യഡഫചിക്കുന്നു : 
6 യോഗം മുഴവനും മുട്ടക്ുത്തി ശുശ്രുഷകമെറ പിന്നാലെ ചൊല്ലേണ്ടുന്ന 

പൊതുവിലുള്ള പാപസ്വീകാരം. 

സഷശക്തിയും മഹാ കരുണയുമുള്ള പിതാപേ. ഞങ്ങറം കാ 
ണറതെപോയ ആടുകളെ. പോലെ നി്ദെറ വഴികളില് നിനു 
തെറ! ചിന്നിയിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സ്വന്ത ഫൂദയങ്ങളി 
ലേ വിചരങ്ങളെയും മേറഹങ്ങളെ.യും ഞങ്ങറം ഏററവും അ നുസരിച്ചു നടന്നിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങം നിസ്വ വിശുദ്ധ കല്പ നകള്ലെ ലംപളിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങറം ച്ചെയ്യേണ്ടുന്ന കായ്യങം 
മെ ചെയ്യതെ പട്ട; ഞങ്ങാം ചെയ്യരുതാത്ത കറയ്യങ്ങളെ ചെയ്യിരിക്കുന്നു ; ഞങ്ങളിതു സെപ്പയവുമില്പ. എന്നാലും, ക ത്തറപേ. അരിഷ്ഠന്മാരായി ക്ററക്കാരാകുന്ന ഞങ്ദളേ?ടു കരു 
ണയ്യണ്ട:കേണമേ. ദ്ൈപമകേ., തങ്ങടെ പിഴകളെ ഏറ൨ പറയുന്നപരോടു ക്ഷമിക്കേണമേ. ഞങ്ങളുടെ കത്താപായ യ്രേമമശിഹാമൂലം നി മനഷ്യവശ്ശത്തോടു അറിയിച്ചിരിക്കുന്ന പറശത്തപ്രകാരം അനുതപിക്കുന്നവരെ വീണ്ടും കൈക്കൊറള്ളേ ണമേ. ഹാ കരുണയുള്ള പിതാപേ. നിന്റെ പരിശദ്ധ നമത്തിനെറ മഫത്വത്തിന്നയിട്ടു ഞങ്ദാം ഇനിമേത ന പഭക്തിയോടും, നീതിയോടും. സൂബോധത്തോടുടം നടക്കേ തിന്നു മശിഹാ നിമിത്തം ൫൨ ചെയ്യേണമേ. ആമെന്. 
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മറ്റി 

ര് ജനങ്ങ മുട്ടുകുത്തി തന്നേ നില്ല മ്പോഠം പ്രെസ്ത്രിററ൪ എഴ്ചന്നേറഴു നി 
ന്നുകൊണ്ടു തഅഅവ൯ മാത്രം അറിയികേണ്ടുന്ന പാപമോചനം. 

നമുടെ കത്താവാകുന്ന യേശുമശിഹറയുടെ പിതാപായ സ 
വ്ൃശക്തിയുള്ള ദൈപം പറപി മരിക്കെണമെന്നല്പ, അവന് ത 
നെറ ദുഷ്ടത പിട്ടുതിരിഞ്ഞു ടിപിക്കെണമെന്നു അത്രെ ആഗ്ര 
ഹിക്കുന്നതു ; അന്തതപിക്കുന്ന ജനങ്ങളോടു അവരുടെ പാപ 
ങ്ങളുടെ മോചനവും മറ്പും അറിയിപ്പാ൯ അപന് തന്െറ 
ശുശ്രൂഷ കന്മാക്ക അധികറരവും കല്പനയും കൊടുത്തിരിക്കു 
ന്നു $ നേരായി മാനസാന്തരപ്പെട്ട തെറ വിശുദ്ധ സുൂപി 
ശേഷത്തെ പ്യജം കൂടതെ പിശ്വസിക്കുന്ന എല്പാപരോടും 
അപവ൯ ക്ഷമിച്ചു പാപമോചനം ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടു 
നാം രം സമയത്തു ചെയ്യുന്ന കായ്ക്യങ്ങാം അവന്നു ഇഷ്ടമായി 
രിപ്പാനും, മേലാത നമ്മടെ ശിഷ്ടായുസ്ണ നിമ്മചമറയും ശുദ്ധ 
മായും ഇരിപ്പറനും, നാം ഒടുക്കം അപനെറ നിത്യ സന്തോഷ 
ത്തിലേക്കു പ്രപേശിപ്പറനും തക്കവഴ്ും അവന് നമുക്കു സത്യ 
മാനസാത്തരത്തെയും തന്െറ പരിശദ്ധാത്മാവിനെയും തരേ 
ണമെന്നു നാം നമ്മുടെ കത്താപായ യേശുമശിഹാമ്ൂപം അവ 
നോടു യാചചിക്ക. 

ര് ഇവിടെയും മററുളള സകല അപേക്ഷകമുടെയും അവസാനത്ിങ്കലും 83 

നങ്ങഗ ആമെ൯ എന്നു ഏറഠുചൊല്ലെണം. 

ര് അതിന്െറ ശേഷം, ജനങ്ങഠം മുട്ടുകുത്തി നില്ലെം ശുശ്രുഷകനും മുട്ടകുത്ഞി 

കത്താവിരെറ പ്രാത്ഥന, കേശക്കത്തക്ക ശബ്ജത്തിരു ചൊല്ലെണം. അവ൪ 

ഇവിടെയും ദൈവാരാധനയില് ഇതു ചൊല്ലേണ്ടതായ മറെഘല്ലാ ഭാഗ 

ങ്ങളിലും അവനോട്ടക്രടെ !ചൊല്ലെണം. 

സ്വശ്ുത്തിചുള്ളപനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ. നിന്െറ 

നാമം പരിശഡമാക്കപ്പെടേണമേ. നിസ്െറ രാജം വരേ 

ണമേ. നിന്െറ ഇഷ്ടം സ്വഗ്ലത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും 

ചെയ്യപ്പെടേണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദിപസപവുമുള്ള അപ്പം ഇന്നു 

ഞഞംറംട തരേണമേ. ഞങ്ങളുടെ നേരെ കുററം ചെയ്യുന്ന 

പരോട്ട ഞങ്ങാം ക്ഷാമിക്കുന്നതുപോച്ചെ, ഞങ്ങളുടെ കുറങ്ങ 

ളെ ഞങ്ങള്ലോടും ക്ഷാമിക്കേണമേ. ഞങ്ങളെ പരിക്ഷയിലേ 

ക്ക കടത്താതെ, ഞങ്ങളെ. ഭേറഷത്തില്നിന്നു രക്ഷിക്കേണ 

മേ. രാജ്യവും: ശക്തിയും, മഹത്വപും എന്നേക്കും നിനക്കുള്ള 

ക തൃദ്ല്ല്യോ ആകുന്നു. ആമെന. 
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4 അതിസെറ ശേഷം അവ൯ ചൊല്ലേണ്ടതും 

കത്താപേ. ഞങ്ങളുടെ അധരങ്ങളെ തൂുറക്കേണമേ. 

പ്രതിവാകും. എന്നാല് ഞങ്ങളുടെ പായ് നിനെറ സ്ത 

തിയെ വണ്ണ്ണുക്കും. 

പ്രെസ്റ്റിററ൪. ദൈപമേ, ഞങ്ങളെ. രക്ഷ്മിപ്പാ൯ പേഗം 
വരേണമേ. 

പ്രതിവാകം. കത്താപേ, ഞഞ്ങഥംക്കു സഹായിപ്പ്ാ൯ 
ശിം പരേണമേ. 
4൪ ഇവിടെ എല്ലാവരും എഴ്ചന്നേറടു നിന്നിട്ടു പ്രെസ്റ്ിററ൪ ചൊല്ലേണ്ടതും 

പിതാവിന്നും, പൃുത്രന്നുഠം പരിശുദ്ധാത്മാപിന്നും മഹത്വം 

ഉണ്ടറാകടിട്ട് ; 

പ്രതിവാകൃം. ആഭിയിങ്കലും., ഇപ്പോഴും, എന്നേക്കുമുള്ള 
പ്രകാരം തന്നേ. ആമെന. 

പ്രെസ്റ്റിററ൪. കത്താപിനെ സൂതിപ്പി൯. 

പ്രതിപാക്യം. കത്താപിനെറ നാമം നസ്തൂതിക്കപ്പെടട്ടെ. 

4 അതിനെറദശകും രം താഴെയുള്ള സങ്കീത്തനം ചൊല്ലുകയൊ പാടുക 
യൊ വേണം ; എന്നാൽ പെസഹാഞായറാട്ടിയ്കകു വേറെ ഒരുത്ത 
ന്ഥം നിശ്ച്യിചിട്ടണ്ടു. മാസംതോടും പത്തൊമ്പതാം തിയ്ക്യതി ംരം സീ 
ത്തനം ഇവിടെ അല്ലം അന്നത്തേക്കുളള സദിത്തനങ്ങളുടെ ക്രട്ടത്തില് 
വായിക്കെണം. 

124111, 11,016 ററി 
സങ്കിത്തനം ൯൫ 

വവരപി൯., നറം യഹോവെക്കു മല്ലസിച്ചു ഫോഷിക്ക ; 
നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ പാറെക്കു ആപ്പിടുക. 

നാം സ്യലോത്രത്തോടെ അവനെറ സന്നിധിയില് ചെപ്പു 
കടട സങ്കിത്തനങ്ങള്ലോടെ അവന്നു ഛഐോഷിക്ക. 

യഹോവ മഹാദൈവമല്ലോ; അവ൯ സകല ഭേവന്മമാ 
ക്ഭം മിതെ മഹാരാ ജറവ തന്നേ. 

ഭൂമിയുടെ അധോഭാധങ്ങഥം അവന്െറ കയില് ത്ൃകുന്നു; 
പപ്ചതങ്ങളുടെ ശിഖരങ്ങളും അവന്നുള്ള ൨. 
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ര് സമുഭൂം അവന്നുഭളഉതു 4 അവന് അതിനെ ഉണ്ടാക്കി ; ക്. 
രയെയും അവനെ കൈകഠം മനഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

വരുപി൯., നാം വണങ്ങി നമസ്മുരിക്ക; നമ്മെ നിമ്മി 
ക യഹേറവയുടെ മുമ്പില് മുട്ടു കുത്തുക. 

അവപനു നമുടെ ദൈവമാകുന്നു ;: നാമോ അവന മേ 
യിക്കുന്ന ഭജനവും അവന്െറ കൈക്കലെ ആടുകളും തന്നേ. 

ഇന്നു നിങ്ങഥം അവനെറ ശമ്ല്യം കേഠാക്കുന്നുപെങ്കിത. 
മെരിബയിലെപ്പേ ലെയും മരുഭൂമിയിൽ മസ്സുറനാളിചെപ്പേ? 
ചെയും നിങ്ങളുടെ ഫൃദയത്തെ കഠിനമറക്കരുതു. 

അപിടെവെച്ചു നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാര എന്നെ പരി 
കടിച്ചു ; എനെറ പ്രപ്ൃത്തി അവ൪ കണ്ടിട്ടും എന്നെ ശോധന 

ചെയ്യു. 

നാല്പതു ആണ്ടു എനിക്കു ആ തലമുറയോടു നീരസം ൭. 

ണ്ടായിതുന്നു ; അവര് തെററിപ്പോകുന്ന ഹൃദയമുള്ള്രോരു ജനം 
എന്നും എനെറ വഴികളെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തപരെന്നും ഞാ൯ 
പറഞ്ഞു. 

ആകയാത അവര് എനെറ സ്വസ്ഥതയില് പ്രപേശീക്ക 
യാിജ്ലെന്നു ഞാ൯ എനെറ ക്രോധത്തിത സത്യം ചെയഷ്മു 

പിതാപിന്നും. പൂത്രന്നുംം പരിശുദ്ധാത്മാപിന്നും മഹരുവം 
ഉണ്ടാകട്ടെ ; 

ആദിയിങ്കലും, ഇപ്പോഴും, എന്നേക്കുമുടള പ്രകാരം തന്നേ. 

തആമെന. 

ഭ് അതിസെറ ശേഷം സജിത്തനങ്ങഠം നിശ്ച്യിചിരിക്കുന്ന ക്രമപ്രകാര൦ 

ചൊല്ലെണം ; സംവത്സരം മുഴവനും, ഓരോ സഭീത്തനത്തിനെറ അവ 

സാനത്തിങ്കലും കത്താവിനെറ സകല സ്തൃഷ്ടികളു മേ ജയ്യാ 
ദി, യിസ്രായേലി നെറ ഭൈവമായ കത്താറു ലയ്യാദി, എ 

നെറ മൃള്ളം കത്താപി നെ ജര്യാദി, ഇപ്പോള് നാഥാ ൭ 
ത്വാദി, രം കീത്തനങ്ങളു.ടെ അവസാനത്തിലും ചൊല്ലേണ്ടുന്നതു എന്തെ 

ന്നാല് : 

പിതാവിന്നും, പുത്രന്നും. പരിശുഖ്ധാത്മാവിന്നും മഹത്വം 

ഉണ്ടാകട്ടെ ; 
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പ്രതിവാക്യം. ആദിയിങ്കലും, ഇപ്പോഴും, എന്നേക്കുമുള്ള 

പ്രകാരം തന്നേ. ആമെനം 

6 പിന്നെ (ആ നാമിന്നു പ്രത്യേക പാഠങ്ങഗം നിയമികിട്ടില്ലെങില്്) പ 

ഞ്ചാംഗത്തില് നിയമിചിരിക്കുന്നപ്രകാരം പഴയനിയമത്തില്നിന്നു എട്ടക്ക 

പ്പെട്ട ഒന്നാംപാഠം തെളിവായി കേഷക്കത്തക്കവണ്ണം വായിക്കണം ; വാ 

യിക്കുന്നവ൯ ക്രടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും നന്നായി കേശകുത്തകുവണ്ണം 

നേരെ തിരിഞ്ഞു നില്ലയും വേണം. അതിനെറശേഷം സംവത്സരം മു 

ഇവനും നാഠംതോഠം ദൈവമേ, നീന്നെ ഞങ്ങഗ സ്മൂതിക്കുന്നു 

എന്നു കിത്തനം ചൊല്ലകയൊ പാട്ട്കയൊ വേണും. 

] ഞഞോപകം.--ഓരോ പാഠം തുടങ്ങുന്നതിന്നു മുമ്പെ ശുശ്രുഷ്മകന് ഇപി 

ടെ ഇന്ന പുസുകത്തില് ഇന്ന അദ്ധ്യായം, അല്ലെങ്കില്, ഇ 
ന്ന അഭ്ധ്യായത്തില് ഇന്ന വാക്ൃം തടഞ്ങുന്നു എന്നും അതാ 

തു പാഠം കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ അല്ലെഭില് രണ്ടാമ 
ത്തെ പാഠം അവസാനിക്കുന്നു ന്നും പഠയേണെം. 
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മദൈപകേ. നിന്നെ ഞഞ്ങറം സൂതിക്കുന്നു ; കത്താവു നി ആ 
കുന്നു എന്നു ഞങ്ങഥം അനുസരിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 

നിത്യപിതാപായ നിന്നെ ഭൂമി എല്ലാം വന്ദിക്കുന്നു. 
നസ്ധകല ദൈവകള്തതന്മാരും, പരമണ്ഡലങ്ങളം.,, അവയി 

ലുള്ള സകല അധികാരങ്ങളും നിന്നെ നോക്കി ആക്കുന്നു. 
സ്വൈസ്ത്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ കത്താവു പരിശുദ്ധന്. 

പരിശുദ്ധ൯ം പരിശ്മദ്ധ൯ ; 
ആകറശപും ഭൂമിയും നിന്െറ പ്രഭാവമഹത്വവം കൊണ്ടു 

നിറഞ്ഞിരിക്ക ന്നു എന്നു. 

കെരൂബുകളും സാറാഫ്ുകളും നിന്നെ നോക്കി ഇടപിടാ 
തെ ആക്കുന്നു. 

അപ്പെറസ്മലന്മാരുടെ പ്രഭാപസമൂഫം നിന്നെ സൂതി 
ക്കുന്നും ള് ര 

ഡപാചകന്മാരുടെ ഉ ത്തമസംഫ്യം നിന്നെ സ്പൂതിക്കുന്നു. 
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രക്തസ്സ്റാക്ഷിക്കാരുടെ ശ്രേഷസൈന്യം നിന്നെ സൂതി 
ക്കുന്നു. 

അള പില്ലാത്ത മഹത്വമുള്ള പിതാവായ നിന്നെയും, 

നിന്ദെറ പന്ദിതനായ സത്ത്യൈക പുത്രനെയും, 

ആശ്വാസപ്രദനായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെഴയുംം 

ലോകത്തില് എല്ലാടവുമുള്ള വിശുദ്ധ സഭ അനുസരിച്ചു 
കൊള്ള ന്നു. 

മശിഹായേ, നി മഹത്വത്തിനെറ രാജാവാകുന്നു. 

നി പിതാപിനെറ നിത്യപൂത്രനാകുന്നു. 

മനുഷ്യരെ രക്ഷിപ്പാ൯ നി ഭരമേററപ്പോഠം. കന്ൃകയു 
ടെ ഗഭത്തെ വെറുത്തില്ല. 

നി മരണത്തിന്െറ മൂച്ചയ ജുയിച്ചപ്പോഠം. ഡ്എല്പാ പി 

ശപാസികഠംക്കും സ്വശ്ശരറ്കുത്തെ തുറന്നു. 

നി ഭൈവത്തിന്െറ പലത്തഭാഗത്തു പിതാപിനെറ പ്ര 
ഭറപത്തേറടെ മരിക്കുന്നു. 

ഞങ്ങളുടെ പിധികത്താപായി നി വരുമെന്നു ഞങ്ങറം 
വിശ്വസിക്കുന്നു. 

ആകയാതു നിന്റെറ പിചയേറിയ രക്തംകൊണ്ടു നി പി 
ണ്ടെടുത്തവരായ നിന്ദെറ അടിയാക്കു സഹായിക്കെണം എന്നു 
ഞങ്ങഥം നിന്നോടു അപേക്ഷിക്കുന്നു. 

അപരെ എന്നേക്കുമുമ്ള മഹത്വത്തില് നിനെറ വശുഡ 

മുറ രോടുംക്രടെ എണ്ണ്ണിക്കൊള്ളേ ണമേ. 

കത്തറപേ., നിനെറ ജനങ്ങളെ. രക്ഷിച്ചും നിനെറ അ 

വകാശത്തെ അനുഗ്രഹിക്കേണമേ. 

അപരെ ഭരിച്ചു എന്നേക്കും അവരെ ഉയത്തേണമേ. 

ദിനംപ്രതി ഞങ്ങഥം നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. 

നിരദെറ നാമത്തെ കാലാവസറനംഭ്കൂടാതെ എന്നും ഞ 
.ഞ്ങം വന്ദിക്കയും ചെയ്യുന്നു. 

കത്താപേ. ഇന്നു ഞങ്ങളെ. പാപംഭൂടാതെ കാത്തരുമേ 

ണമേ: 
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കുത്താപവേ. ഞങ്ങളേറടു കതണയുന്ദോകേണമേ, ഞങ്ങ 
ളോടു കരുണയുണ്ടാകേണമേ. 

കത്താപേ. ഞങ്ങഥം നിങ്കല് ആശ്രയിക്കുന്നപ്ര കാരം നി 
നെറ കരുണ ഞങ്ങള ടെ മേല് ഉണ്ടായിരിക്കേണമേ. 

കത്താപേ., ഞാന് നിങ്കല് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു: ഞാ൯ 
ഒരിക്കചും ലജ്ലൂപ്പെടരുതേ. 

1] അല്ലെങ്കില് ംരം കീത്തനം വേണം. 
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കത്താപിനെറ സകല സൃഷ്ടികളു മേ. കത്താവിനെ വാ 
വിന് : അവനെ എന്നും പുകഴ്ച, മഹത്വപ്പെടുത്തവി൯ു. 

കത്തറവിനെറ രൂതന്മാരേ, കത്താവിനെ പാഴ്ടവി൯ : 
അവനെ എന്നും പുകഴ്ച മഹത്വപ്പെടുത്തവി൯. ി 

തആകാശങ്ങളേ., കത്താവിനെ വാഴ്ച, വി൯: അപനെ 
എന്നും പുകഴ്ച മഹത്വപ്പെടുത്തുപിന. . 

ആകാശപിതാനത്തിന്നു മിതെയുള വെള്ളങ്ങളേ., കത്താ 
വിനെ വാഴ്സരവിന൯ : അവനെ എന്നും പുകഴ്ച, മഹത്വപ്പെട 

കത്തറവിനെറ സകല ശക്തികളുമേ, കത്താപിനെ പാ 
ഴവി൯ : അവനെ എന്നും പുകഴ്ച മഹത്വപ്പെടുത്തുവി൯. 

സ്പയ്യചന്ദ്രന്മാരേ., കത്താവിനെ പാഴ്ച,വി൯ : അപനെ 
എന്നും പുകഴ്ച മഹത്വപ്പെടുത്തുവിന. ലം 

ആകാശത്തിചെ നക്ഷാത്രങ്ങളേ , കത്താവിനെ വഴ 
വി൯ : അവനെ എന്നും പുകഷ്ടി, മഹത്വപ്പെടുത്തപിന൯. 

മഴയും മഞ്ഞുമേ. കത്താറപിനെ വാഷ്കൂവി൯ : അവനെ 
എന്നും പൂകഴ്ടിം മഹത്വപ്പെടുത്തവന. 

ദൈവപത്തിസെറ കാററുകള്േ. കത്താവിനെ പാട്ട, വിന്: 
അവനെ എന്നും പൂകഴ്ടി, മഹത്വപ്പെടുത്തവിന. ന 

അഗ്നിയും മത്ൂവുമേ, കത്താവിനെ പാഴ്ച, പി൯: അപ 
ഒന ഡന്നും കട്ട നി മഹത്വപ്പെടുത്തപിന൯. ൽ 
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ശിതകാലപും ൭ ഷുകറലവ്യമേ. കത്താപിനെ പാഴ്ച 
വിന : അവനെ എന്നും 'പുകഴ്ടിം മഹത്വപ്പെടുത്തവി൯. 

മഞ്ഞും ഉറച്ച മഞ്ഞുമേ, കത്താവിനെ വാഴ്ച വിന: ആ 
വനെ എന്നും പുകഴ്ചപിം മഹത്വപ്പെടുത്തുവിന. 

മറച്ചു മഞ്ഞും ശിതവുമേ, കത്തറവിനെ വട്ട വി൯ 
അവനെ എന്നും പുകഴ്ച, മഹത്വപ്പെടുത്തുവി൯ും 

മറച്ച പെള്ളവും ഫിമവൃമേ, കത്താവിനെ പ്ല, വിന൯ : 
അവനെ എന്നും പുകഴ്ച, മഹത്വപ്പെടുത്തുവിന൯. 

രാപ്പകലുകള്േ., കത്തറവിനെ വറ വിന: അവനെ 
എന്നും പുകഴ്ച പം മഹത്വപ്പെടുത്തപവിന൯. 

ഇതാം വെളിപുകളേ, കത്താപിനെ വറ, വി൯ : അവ 

നെ എന്നും പുകഴ്ച, മഹത്വപ്പെടുത്തവിന. 

മിന്നത കളും മേഷേങ്ങളുമേ., കത്താവിനെ പാഴ്ടവി൯ : 
അവനെ എന്നും പുകഴ്ച. മഹത്വപ്പെടുത്തവിന൯ു. 

ഭൂമി കത്താവിനെ വാഴ്ചട്ടെ : അത്രയുമല്ല, അവനെ എ 

ന്നും പുകഴ്ച, മഹത്വപ്പെടുത്തട്ടെ. 

പപ്ൃതങ്ങളും കുന്നുകളമേ, കത്തറവിനെ പാഴ്ട, വിന : 
അവനെ എന്നും പുകഴ്ടി, രഹത്വപ്പെടുത്തപി൯. 

ഭൂമിയിചെ സകല സസ്പൃയവശ്ുങ്ങളുമേം കത്താവിനെ 
പാട്ടു വിന൯ : അവനെ എന്നും പുകഴ്ച, മഹത സി 

കിണവകളേ, കത്തറവിനെ പാഴ്ചവി൯ : അവനെ എ 
ന്നും പൂകട്ടി, മഹത്വപ്പെടുത്തുപി൯. 

സമുദ്രങ്ങളും നദികളുമേ, കത്താവിനെ പാട്ടു, വി൯ : 
വനെ എന്നും പാകഴ്ടിം മഹത്വപ്പെടുത്തുപി൯. 

വെളഭത്തിത ചരിക്കുന്ന തിമിംഗലദദി ജത്തുക്കഠം സകല 

വൃമേ, ല് വാട്ട വിന൯ു : അവനെ എന്നും പൂകി 

മഹത്വപ്പെടുത്തുവ'ന൯. [ 
ആകറശത്തിലെ സകല പറപകളമേ., കത്താപിനെ 

പാഴ്ചവി൯ : അവനെ എന്നും പുകഴ്ച മഹത്വപ്പെടുത്തവിന. 

സകുല മൃഗങ്ങളും കന്നുകാലികടുമേ കത്താവിനെ പാ 

ടവ പഫി൯: അവനെ എന്നും പുകദ്ടരിം മഹത്വപ്പെടുത്തുവി൯. 
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മാനുഷമക്കമേ.. കത്താവിനെ പാഴ്ടരവി൯ : അവനെ എ 

ന്നും പൃകട്ടംി, മഹത്വപ്പെടുത്തുപി൯. 

യിസ്രരറയേത് കത്താപിനെ പാഴ്നട്ടെ: അവനെ എന്നും 
പുകഴ്ടിം മഹത്വപ്പെടുത്തട്ടെ. 

കുത്താവിന്റെറ പൃരോഹിതന്മാരേ. കത്തറപിനെ പാട്ടം, 
വിന് : അവനെ എന്നും പുകഴ്ടിം, മഹത്വപ്പെടുത്തുവിന. 

കത്താപിനെറ ദറസന്മാരേ. കത്താപിനെ പാഴ്ച, വി൯ : 

അവനെ എന്നും പുകഴ്ടി, മഹത്വപ്പെടുത്തുവിന്. 

നീതിമാന്മാരുടെ ആത്മാക്കളും ഭേഹികളമേ. കത്താവി 
നെ പാഴ്ചവി൯ു : അവനെ എന്നും പുകഴ്ത്തി മഹത്വപ്പെടുത്തു 
പിറ്ധ് 

ഹൃുദയശുദ്ധിയും വിനയവുമുള്ള മനുഷ്യരേ, കത്താപി 
നെ വാഴ വിന: അവനെ എന്നും പുകഴ്തി. മഹത്വപ്പെടുത്ത ൬) 

ഗം 

വി൯. 
॥ 

ഹനസ്ൃവും അസയ്യന്വും മിശറയേലുമേ. കത്താപിനെ 
വാഷ്കരവി൯ : അവനെ എന്നും പുകഴും മഹത്വപ്പെടുത്തുപി൯. 

പിതറവിന്നും. പൂത്രന്നും. പരിശുദ്ധാത്മാപിന്നും മഹ 
ത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ; 

ആദിയിങ്കലും. ഇപ്പോഴും. എന്നേക്കുമുള്ള പ്രകാരം തന്നേ. 
തആമെനം 

ര അതിസെറ ശേഷം പുതിയനിയമത്തില്നിന്നു എടുത്ത രണ്ടാംപാഠവും അ 
പ്രകാരം തന്നേ വായിക്കണം. അതു കഴിഞ്ഞശേഷം “രം താഴെയുള്ള 
കിത്തനം ചൊല്ലെണം : ഈ കീത്മനം പാഠമായിട്ടു വരുന്ന ദിവസത്തി 
ലും വിശു. യോഹന്നാ൯ സ്റ്റാപകനന്െറ നാളില് ജതു സുപി 
ശേഷമായി വരുന്നതുകൊണ്ടെ അന്നും ഇതു ഇവിടെ ചൊല്ലാതിരിക്കെണം. 

൧1441010 
വിശു. മൂക്കൊസു ൧. ൬൮. 

യിസ്രായേലിനെ ദൈവമായ കത്താവു അനുത ഹിക്കപെട 
വ൯, അപന് തെറ ജനത്തെ സന്ദിച്ചു ൭ ദ്ധാരണം ചെയ്കയും 
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ആദിമുതത തെറ വിശുദ്ധ പ്രവാചകശ്മാ൪ മുഖാന്ത 
രം അതുളിച്ചെയുതുപോലെ 

നമുടെ ശത്രുക്കളുടെ പശത്തുനിന്നും നമ്മെ പകെക്കുന്ന. 
ഏവരുടെയും കയ്യില്നിന്നും നമ്മെ രക്ഷിപ്പാന് 

തസെറ ദാസനായ ഭാവിദിന൯െറ ഗുഹത്തില് നമുക്കു ര 
ക്ഷയുടെ കൊമ്പു കൃയത്തകയഷും ചെയ്യിരിക്കുന്നതു 

നമുടെ പിതാക്കന്മാരോടു കരുണ പ്രുപത്തിക്കേണ്ടതിന്നും 
നമ്മുടെ ശത്രുക്കടടടെ കയ്യില്നിന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട 
നാം ആയുഷ്കാലം ഒക്കെയും ഭയം ഭആടാതെ തിരുമുമ്പില് 

വിശുദ്ധിയിലും നീതിയിലും തന്നെ ആരാധിപ്പഠ൯ നമുക്കു ക 
പ നല്ലയമെന്നു 

അപ൯ നമുടെ പിതറപായ അബ്രച്യറഹാമിനോടു ചെയു 
സത്യവും തനെറ പിശുദ്ധ നിയമവും ഓത്തതുകൊണ്ടും ആ 
കുന്നു. 

നിയോ പൈതചേ. അത്യന്നതന്െറ പ്രവാചക൯ എ 

ന്നു പിളിക്കപ്പെടും. കത്താപിരെറ വഴി ഒരുക്കുപാനും 
നമുടെ ഭൈവത്തിനെറ ആദ്ൂകരുണയാല് അവനെറ 

ജനത്തിന്നു പാപമോചനത്തില് രക്ഷമാപരി്താനം കൊടു 
പ്പാനുമായി നി അവന്നു മുമ്പായി നടക്കും. 

ഇരുളിലും മരണനിഴലിലും ഇരിക്കുന്നവക്കു പ്രകാശിച്ചും 

നമുടെ കാലുകമപെ സമാധാനമാഗശ്ശുത്തിത നടത്തേണ്ടതിന്നു 

ആ ആകദ്രകരുണയാത ഒയരത്തിതനിന്നു ഉദയം നമ്മെ 

സന്ദാഭിച്ചിരിക്കുന്നു. 

പിതാവിന്നും. പൃത്രന്നും, പരി ശുദ്ധാത്മാപിന്നും മഹ 

ത്പം ഉണ്ടാകട്ടെ ; 

ആദിയിങ്കലും. ഇപ്പോഴും, എന്നേക്കുമുടളപ്രകാരം തന്നേ. 

ആമെന്ന. 

ര് അല്ലെങ്കില് ംരം സജിത്തനം വേണം. 

പ് 1311,4.11 010 

സങ്കിത്തനം ൧൧ 

സകല ഭ്രപാസികളുമായുട്മോരേ,യഹഫോവെക്കു ആ്ടിടടപിന. 
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സത്തോഷത്തോടെ യഹോവയെ സേപിപ്പിന : സംഗിതത്തോ 

ടെ അവനെറ സന്നിധിയിത വരുപി൯. 

യഹോപ തന്നേ ദൈവം എന്നറിവിന, അവന് നമ്മെ 

ഉണ്ടാക്കി; നാം അവന്നുള്ളഉവ൪ ആക്ന്നു വനെറ ജന 

വും അവന് മേയിക്കുന്ന ആടുകളും തന്നേ. 

അപനെറ പാതിലുകളളില് സ്ഷോത്രത്തോടും അവനെറ 

പ്രാകാരങ്ങളിത സൂതിയോടും ഭൂടെ വരുവിന്ു ; പന്നു 

സ്യ്ോത്രം ചെയ്യു അപനെഠ നാമത്തെ വാഷ്ചവി൯. 

യഫോവ നല്ലവനല്ലോം അവനെറ ദയ എന്നേക്കുമുള്ള 

തു അവനെറ പിശ്വസ്മുത തലമുറതലമുറയായും രിക്കുന്നു. 

പിതറവിന്നും, പൃത്രന്നുംം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്നും മഹ 
ത്വം ഉണ്ടറകട്ടടെ ടു 

ആദിയിങ്കലും, ഇപ്പോഴും, എന്നേക്കുമുള്ള പ്രകാരം തന്നേ. 

ആമെന. "! നിറ നം | 

ഭ് അതിന്െറ ശേഷം പിശുഭ്ധ അത്താനാസ്വോസിനെറ വിശ്വാ 
സ്പ്രമാണം ചൊല്ലുവാ൯ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നതൊഴിച്ുള്ള എല്ലാ ദിവസങ്ങ 

ളിലും ശുശ്രുക്കനും ജനങ്ങളും നിന്നുകൊണ്ടു . അപ്പൊസ്പുലവിശ്വാസ 

പ്രമാണം ചൊല്ലകയൊ പാടടകയൊ വേണം. 

സ്ഖശക്രിയുടമ പിതാപായി., ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും 
സൃഷ്ടിച്ചപനായ ദൈവത്തിത ഞാന് പിശ്വസിക്കുന്നു. 

അപനെറ ഏകപൃത്രനായി., നമുടെ കത്താപായ യേ 
ശുമശിഹായിലും ഞാ൯ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇപ൯ പരിശ 
ദ്ധാത്മറവിനാത കന്പയകമറിയയില് ൭ പ്രാദിക്കപ്പെട്ട ഭനിച്ചും 
പൊന്തിയോസു പിലറത്തോസിനെറ കിഭിത കഷ്ടച്ച്െടം ഭൂ 
ശിക്കപ്പെട്ടു, മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ; അപസ൯ പാതാളത്തിചേക്കു 
ഇറങ്ങി, എന്നാം ദിപസം മരിച്ചപരിതനിന്നു പിന്നെയും ൭ യി 

ത്തെഴ്ുന്നേറ ; അപന സ്വശ്ലൂത്തിചേക്കു കയറി, സ്യ ശക്തി 
യുള്ള പിതാവായ ദ്ദൈവത്തിസെറ വലത്തഭാഗത്ത ഇരിക്കുന്നു ; 
അപിടെനിന്നു അപന ജിപനുള്ളവരെയും മരിച്ചവരെയും ന്പ്യാ 
യം വിധിപ്പാ൯ പരികയും ചെയ്യും. റു 

പരിശുദ്ധാത്മാപിലും ഞാ൯ പിശ്വസിക്കുന്നുടു വിശുദ്ധ 
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കാതേഘിക സഭയിലും ; വിശുദ്ധന്മാരുടെ സംസശ്ശുത്തിചും ; 
പാപമോചനത്തിലും $ ശരിരത്തിനെറ പൂനതത്ഥാനത്തിലും, 
നിതൃഭ്കിപനിലും ഞാന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആമെ൯. 
ര! അതു കഴിഞ്ഞശേഷം എല്ലാവരും ഭക്തിയോടെ മുട്ടുകുത്തി താഴെയുള്ള 

പ്രാത്ഥനകഠം ചൊല്ലേണം ; ശുശ്രൂഷക ൯ മുമ്പെ ഉറക്കെ ചൊല്ലേണ്ടതു, 

കുത്താവു നിങ്ങളോടു ടെ ഇരിക്കട്ടെ. 

പ്രതിവാകും. നിനെറ ആത്മാപോടു ഭൂടെയും. 
ശുശ്രൂഷക൯ൂ. നാം പ്രാത്ഥിക്ക. 

മാത്താപേ., ഞങ്ങളേറടു കരുണയുണ്ടാകേണമേ. 
മശിഫായേ, ഞങ്ങളോ$ കരുണയുണ്ടാകേണമേ. 

കത്താവേ. ഞങ്ങളോടു കതണഷുണ്ടാകേണമേ. 
4] പിന്നെ ശുശ്രുഷകനും ശേഷം പട്ടക്കാരും ജനങ്ങളും കത്താവിന്െറ 

പ്രാത്ഥന ഉറക്കെ ചൊല്ലെണം. 

സ്വശ്ൂത്തിലുടഭപനറയ ഞങ്ങളുടെ പിതറപേ. നിന്െറ നാ 
മം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടേണമേ. നിന്െറ രറജ്യ. പരേണമേ. 
നിന്െറ ഇഷ്ടം സ്വറ്റൂത്തിലെ പേലെ ഭൂമിയിലും ചെയ്യപ്പെ 
ടേണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദിപസവുമുകു അപ്പം ഇന്നു ഞങ്ങറംക്കു 
തരേണമേ. ഞങ്ങളുടെ നേരെ കുററം ചെയ്യുന്നപരോടു ഞു 
ങ്ങഥം ക്ഷാമിക്കുന്നതു പോചെ, ഞങ്ങളുടെ കുററങ്ങളെ ഞങ്ങ 
ഭേറട്ടും ക്ഷമിക്കേണമേ. ഞങ്ങളെ പരിക്ഷായിലേക്കു കടത്താ 
തെ, ഞങ്ങളെ ദോഷത്തില്തനിന്നു രക്ഷിക്കേണമേ. ആമെന്. 

ഭര അതിനെറ ശേഷം പ്്രസ്്രിററ൪ നിന്നുകൊണ്ടു ചൊല്ലേന്ടതും 

കത്താപേ., നിനെറ കരുണ ഞങ്ങളെ കാണിക്കേണമേ. 

പ്രതിവാകും. നിനെറ രക്ഷ ഞങഞ്ങറംക്കു നല്ലേണമേ. 

| പ്രരസ്ത്റിററ൪. കത്താപപേ ചക്രവത്തിയെ രക്ഷ്മിക്കേ 
ണമേ. 

പ്രതിപാകും. ഞങ്ങം നിന്നോടു അപേക്ഷിക്കുമ്പോഠം 

കൃപയോടെ കോംക്കേണമേ.] 

പ്രെസ്ിററ൪. നിന്െറ ശരശ്രൂഷ്മകന്മാരെ നിതി ധരി 

പ്ിക്കേണമേ. 
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പ്രതിവാകും. നീ തിരഞ്ഞെടുത്ത ജനങ്ങളെ സന്തോ 

ഷാപ്പിക്കേണമേ. 

പ്രെ സ്പിററ൪. കത്താപേ, നിനെറ ജനങ്ങളെ രക്ഷി 

ക്കേണമേ 

പ്രതിപാകും. നിരൌ അപകാശത്തെ അനുഹഇഹിക്കേ 

ണമേ. 

പ്രെസ്റ്റിററ൪ കത്താ, ഞങ്ങളുടെ കാലത്തു സമാ 
ഡാനം തരേണമേ. 

പ്രതിവാകും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാത., ദൈവമേ, ഞങ്ങറം 

ക്കപേണ്ടി പൊരുതുവാന് നിയല്ലതെ മററാരുമി്ല. 

പ്രെസ്റ്റിററ൪. ,ദൈപമേ, ഞങ്ങളുടെ ഫ്ൃദയങ്ങളെ 

വെടിപ്പാക്കേണമേ. 

പ്രതിവാകും. ഞങ്ങളിതനിന്നു നിദെറ പരിശുദ്ധാത്മാ 
വിനെ എടുക്കയും അരുതേം 

ജു് അതിനെ ശേഷം മൂന്നു അപേക്ഷക ചൊല്ലെണം ; ഒന്നാമത്തേതു ത്ത 
ദിവപസത്തേക്കുള്ളതായി വിശുദ്ധ സംസഗ്ലൂത്തിന്നു നിയമിചിട്ടുഭതും', രണ്ടാമ 
ത്തേതു സമാധാനത്തിന്നു വേണ്ടിയുള്ളതും ; മൂന്നാമത്തേതു നന്നായി നടപ്പാ൯ 
കൃപെക്കു വേണ്ടിയുമ്ളതും ആകുന്നു. അവയില് ഒട്ടക്കത്തെ രണ്ടു അപേക്ഷ 
കളും ഒരിക്കലും മാറാതെ, സംവത്സരം മുഴുവനും നാഠംതോഴും, കാലത്തെ 
പ്രാത്ഥനയിത എല്ലാവരും മൂടടക്ുത്തിക്കൊണ്ടു താഴെ വരുന്നപ്രകാരം ചൊ 
ല്ലെണം. ി 

രണ്ടാമത്തെ അപേക്ഷ, സമാധാനത്തിന്നുവേണ്ടിയുള്ളത്രു. 

സമ?ധാനത്ത നെറ കത്താവും ഐകമത്ൃത്തിത ഇഷ്ടപ്പെടു 
ന്നപനുമായ ദൈവമേ, നിന്നെ അറിയുന്നതില് ഞങ്ങളുടെ നി 
തൃജ്ജിപ൯ ഇരിക്കുന്നു. നിന്നെ സേപിക്കുന്നതു പൃഴ്സ്ണസ്വാത 
നത്രൂമാകുന്നു ; നിന്െറ സംരക്ഷണത്തില് ഞങ്ങഥം ഉറപ്പോ 
ടെ ആശ്രയിച്ചും ഞങ്ങഥം യാതൊരു പ്രതിയോഗികളുടെയഷും 
ശക്തിയെ ഭയപ്പെടാതെ ഇരിപ്പംനായിട്ടു ഞങ്ങളുടെ ശത്ുക്കളൂ 
ടെ ആക്രമങ്ങളിരത ഒക്കെയും നിനെറ താഴ്ചയുള്ള ദാസരായ 
ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളൂടെ കത്താവായ യേശുമശിഹായുടെ ബച്ചം 
മൂലം കാത്തുകൊഷ്ശേണമേ. അമെ൯. 



16 14 ധപ 2൧1൦19 

മൂന്നാമത്തെ അപേക്ഷ. കൃപയഡ്രപേണ്ടിയുള്ളതു 

സപ്യശഭതനും നിത്യനുമായ ഭൈപമേ., ഞങ്ങടെ സ്വശ്ശു 
സ്ഥപിതാപായ കത്താവേ. രം ദിപസത്തിനെൌറ ആരംഭംവ 
രെ നി ഞങളെ സുഖത്തോടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു: നി 
നെറ മഹാശക്തികെഴണ്ടു ഇന്നും ഞങ്ങളെ കാത്ത കൊടള്ദേണ 
മേ; ജന്നേദിപസം ഞങ്ങം യാതൊരു പാപത്തിലും വിഴാ 
തെയും, യാതെറരു ആപത്തിലും അകപ്പെടറതെയും. നിനെറ 
മുമ്പറകെ നിതിയായുള്ള തിനെ എല്ലായ്്യേഘ്ടം ചെയ്തുാനായിട്ടു 
ഞങ്ങളുടെ സകല ക്രിയകളും നിന്െറ ഭരണത്താതല് നടത്ത 
പ്പെടേണ്ടതിന്നുഛ ഞങ്ങദുടെ കത്താവായ യേശുമശിഹാമൂലം 
കൃപ ചെയ്യേണമേ. തആമെ൯. 

ര] പാട്ടു സ്ഥലങ്ങളില് ഇതിനെറശേഷം ആന്ഥം പാടെണെം. 

ഭ് അതിരെ ശേഷം, ലിത്താനി വായിക്കാത്ത ദിവസങ്ങളില്, രം താഴെയു; 
ളള അഞ്ചു പ്രാത്ഥനകഠം വായികേണ്ടുന്നതാകുന്നു ; എന്നാല് ലിത്താനി വാ 
യിക്കുമ്പോഠം ഒടുക്കമുടള രണ്ടു പ്രാത്ഥനകഠം അവിടത്തെ ക്രമം അനുസരിക്ു 
വായിച്ചകൊൌൊളെളണം. 

ചക്രപത്തിക്കുപേണ്ടിയുള്ള പ്രാത്ഥന 

ഞങളുടെ സ്വറ്റാസ്ഥപിതാപായ കത്താപേ. നീ ഉന്നതനും. 

വചഭനുംം രാജറധിരാജനും കത്തറധികത്താവും ആക്ന്നും. 

നി മാത്രം പ്രളക്കാംക്കു അധിപതിയാകുന്നു ; നീ നിസെറ സ്വം 

ഫഹാസനത്തിരുറിന്നു ഭൂമിയിത വസിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും നോ 

ക്കിക്കാണുന്നു ; ഇണ്ടൃയുടെ ചക്രവത്തിയും ഞങ്ങളുടെ കാരുണ്യ 

കേറിയ അധിപതിയുമായ ജോങ്ജടു് രാജാപിനെ ദയയോടെ 

നോക്കേടനമെന്നും. അവന എപ്പോഴും നിന്െറ ഹിതത്തിന്നു 

അനുസരണമുഭ്ളപനും നിനെറ വഴിയിത നടക്കുന്നപനും ആ 

യി ഇരിക്കേണ്ടതിന്നു നിന്െറ പരിശുഡാത്മാപനെറ കൃപ 

കൊണ്ടു അവനെ നിറെക്കേണമെന്നും ഞങ്ങഥം മ൩3പൃപ്ചമാ 

യി നിന്നോടു അപേക്ഷിക്കുന്നു. സ്വഗ്ലിയ ദാനങ്ങളെ. അവ 

അര അനപധിയായി കൊടുത്ത് , സെരഖ്യത്തോടും ഐശ്വയ്യ 

ത്തോടും ദിായുസ്സായിര൪പ്പറ൯ അപന്നു അരുളേണമേ., അ 

പ൯ തെറ ശത്രുക്കളെ. എല്ലാം അടക്കി ഭയിപ്പാാസ അവനെ 

ബലപ്പെടുത്തി, ഒടുക്കം രം ആയുഡ്്ു കഴിഞ്ഞശേഷം നിത്യാ 
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നന്ദവും ഭാഗ്യവും അവന്നു ലഭിക്കേണ്ടതിന്നു ഞങ്ങളുടെ കത്താ 
പായ യേശ്കുമശിഹാമൂലം കൃപ നച്ചഛേണമേ. ആമെ൯. 

രാജുകുടുംബത്തിന്നു പേണ്ടിയുള്ള പ്രാത്ഥന 

സകല നമശ്രെക്കും ഉ റപയറകുന്ന സഘ്ൃയശക്തനറയ ദൈവമേ. 

ഞങ്ങളൂടെ കറരുണ്ബയമേറിയ എലിശബേത്ത്” രറജകമിയേ 
യും അമ്മറാണിയറയ മേറിരാങ്കതിയെയും., രാജകടുംബത്തെ 
ഒക്കെയും അനുഗ്രഹിക്കേനമെന്നു ഞങ്റം നിന്നോടു തണ്ട 
യറയി അപേക്ഷിക്കുന്നു $ നിനെറ പരിശുഖ്ധത്മാവിനെ അപ 
ക്ഭ കൊടുത്ത സ്വശ്ലീയക്ലപയില് അവരെ സമ്പന്നരാക്കി, സ 
കല ഭയവും അവക്കു നല്ലം ഞങ്ങളുടെ കത്തറവറയ യേശുമ 
ശിഹമ്മൂലം ന നെ നിത്യരനജു ജൃത്തേക്കു അവരെ കൊണ്ടുപരേ 
ണമേ. ആമെ൯. 

പടക്കാക്കും ജനങ്ങള്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള പ്രാത്ഥന 

സപ്പശക്തനും നിത്യനുമറയ ദൈവമേ, നി മാത്രമേ മഹാ അ 
അജൂതങ്ങളെ പ്രവത്തിക്കുന്ന ; ഞങളുടെ എപ്പിസ്യേപ്പഡറ 
രുടെ മേലും, പട്ടക്കന്രുടെമേലും, അവരുടെ പവിചറരുത്തി 
നു ഭരമേല്പിച്ച രിക്കുന്ന സകല സഭക്കറരുടെമേലും നിസ്വ 
കൃപയുടെ സുഖകരമായ ആത്മിനെ അയക്കേണമേ;; അ 
വ൪ നീന്നെ സത്യമറയി പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ടുന്നതിന്നു ത 
ടെമേത നിനെറ് അനുഗ്രഹമറകുന്ന നീിരന്തരമറയ മഞ്ഞു 
പെറഴളിക്കേണമേ ; കത്തറപേ. ഞങ്ങളുടെ കയ്യ്യസ്ഥനും മ 
സ്ഥനുമറയ യേശുമശിഹായുടെ ബഹുമാറനത്തിന്നായിട്ടു ഇതി 
നെ നല്ലേണമേ. ആമെന൯. 

വിശു. ക്രിസൊസ്പോമിന്െഠ പ്രാത്ഥന 
സപ്പശക്തിയുള്ള ദൈവമേ. “രം സമയത്ത പ യ്ല്ോടടടെ ഞങളുടെ പള അപേക്ഷകളെ: കഴിപ്പറന്൯ നി ഞെ ഞ്ഥാക്കു കപ തന്നിരിക്കുന്നു ; രണ്ടേറ മുന്നേ പേര് നീിദ്വെറ 
നറമത്ത'ത കൂടു മ്വേറം അവരുടെ അപേക്ഷാകമിന്൯്പ്രകറരം നല്ലം എന്നു വറശ്ദത്തപും ചെയ്യിരിക്കുന്നു ; ഇപ്പേററം കത്തറ പേ, നിനെെറ അടിയാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ യും അപേക്ഷകളെ 
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യും അവക്കു ഏററവ്യം ഉ പകരം ആകുംവണ്ണ്ം നിപ്പത്തി വരു. 
ത്തി, ഇഹലേറകത്തില് സത്യത്തിനെറ പരിജ്താനത്തെയും, 
പരചേറകത്തിത നിത്യജ്ഭീപനെയും ഞങ്ങംക്കു തരേണമേ. 
ആമെ൯. 

൨ കൊരി. ൧൩. 

ഞങ്ങളുടെ കത്താവറയ യേശുമശിഹായുടെ കൃപയും. ദൈ 
പത്തിന്െറ സ്നേഹപും., പരിശുദ്ധാത്മാപിന്െറ കൂട്ടായ്മയും 
ഞഞ്ചറം എല്ലാപരോടുംഭൂടി എന്നേക്കും ഇരിക്കേണമേ. 

ആമെ൯. 

സംവത്സരം മുഴുവനും നാദതോവും ചൊല്ലേണ്ടുന്നം കാലത്തെ പ്രാ 

ത്ഥനാക്രമം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. 
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21/1ി്പ് 11൧,111. 
൧൧ പഠ ദലഠവ7 ലല ൧൧ 

സംവത്സരം മുഴുവനും നാള്തോറും 

ചൊല്ലേണ്ടുന്ന 

വൈകുന്നേരത്തേ പ്രാത്ഥനാക്രമം 

1! വൈകുന്നേരത്തേ പ്രാത്ഥന തുടത്ജുമ്പോഠഴം ശുശ്രുക്ക്൯ രം താഴെയുള്ള 
തിരുവെഴ്ുത്തുകളിര നിന്നു താഴെ ചേത്തിരിക്കുന്നവയില് ഒന്നൊ അധി 
കമൊ വാക്ഷങ്ങഗം ഉറക്കെ വായിക്കെണം. പിന്നെ അവ൯ ആ വാകൃങ്ങ 
മൂടെ പിന്നാലെ ഏഴ്ചതിയിരിക്കുന്നതു ചൊല്ലെണം. 

ഭീഷ്ട൯ താ൯ ച്ചെയു ദുഷ്ടത പിട്ടുതിരിഞ്ഞു നീതിയും ൬0യ 
വൃം പ്രവത്തിക്കുന്ന എങ്കില്, അപ൯ തന്നെത്താ൯ ജിപനോ 
ടെ രക്ഷിക്കും. യെഫെ. ൧൮. ൨൭. 

എന്െെറ ലംഘനങദളെ ഞാന അറിയുന്നു ; എന്റെറ 
പാപം എപ്പേഴ്ചം എനെറ മുമ്പിത രിക്കുന്നു. 

സങ്കി. ൫൧. ൩. 

എനെറ പറപങ്ങളെ കറണാതവണ്ണും നിനെറ മുച്ചം 
മറെക്കേണമേ ; എന്െറ അകൃത്യങ്ങളെ. ഒക്കെയും മറയിച്ചുകള. 
യേണമേമേ. സ്മി. ൫൧. ൯. 

ദൈവത്തിന്റ ഹനനയാഗങ്ങറം തകന്റിരിക്കുന്ന മന 
ബ്ലൂ : തകന്നും നൂവങ്ങിയുമിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ. ഭൈവമേ. 
ന । നിരസിക്കയില്ല. സമി, ൫ ൧. ൧൭. 

പ്യ്്രുങ്ങളെ.യല്ല ഹൃഭയങ്ങകെ തന്നേ കീറി നിങ്ങളുടെ 
ദൈപമാ മവ്വമായ യഫോപ്വയുടെ അടുക്കലേക്കു തിരിപി൯, അവ൯ 
കപ യും കരുണയും ദ'ഏ്യക്ഷമയഡ്ും മഹ്ഹറ ദയയഷുമുള്ളവനല്ലോ ; 
അപ൯ അനത്ഥത്തെക്കുറിച്ചു അന്തതപപക്കും. 

യോവേരത ൨, ൧൩. 
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ഞങ്ങളുടെ ദൈവമറയ കത്താവിന്റെറ പക്കല് കരുണ 
യും മോചനവും ഉണ്ടു ടു ഞങ്ങളേ അവനോടു മത്സരിച്ചു. 
അവ൯ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിത വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പ്യായപ്രമാണപ്ര 
കാരം നടപ്പാ൯ ഞങ്ങാം ഞങ്ങളുടെ ദൈപമായ യഹേവയു 
ടെ പചനം കേട്ടനുസരിച്ചില്ല. ദാനീ. ൯. നം ൧൦൦ 

യഹോവേ, ഞാന് ഇല്ലറതെയായ്യോകറതിരിക്കേണ്ടതി 
ന്നു നി എന്നെ കോപത്തോടെയല്ല സ്യായത്തോടെയത്രേ ശി 
ക്്മിക്കേണമേ. യിരെ. ൧൧. ൨൪.; സഭി. ൬. 

സ്വശ്ശൂരാജ്യയം സമിപിച്ചിരിക്കയാല് മറനസറ്തരപ്പെടു 
വി൯. വിശു. മത്താ. ൩. ൨. 

ഞാ൯ എഴ്ുന്നേറവ അപ്പനെറ അടുക്ക ചെന്നു അപ 
നോടു : അപ്പാ. ഞറ൯ സ്വഗ്ലുത്തോടും നിന്നോടും പാപം ചെ 
യ്മിരിക്കുന്നു. ഇനി നിനെറ മകന് എന്ന പേരിന്നു ഞറ൯ 
യോഗ്യനല്ല എന്നു പറയും. വിശു. ലൂക്കൊ. ൧൫. ൧൮. ൧൯. 

യഫഹോപേ, അടിയനെ റൃ0യവിസ്കാരത്തില് പ്രപേശി 
പ്പിക്കരുതേ ; ടടിപനുകളപന്൯ ആരും തിരുസന്നിധിയിത നിതി 

മാനാകയില്ലല്പോ. സമീ. ൧൪൩.. ൨. 

നമുക്കു പാപം ഇല്ല എന്നു നാം പറയുന്നു എങ്കില് ന 

മ്മെത്തന്നേ വങ്ചിക്കുന്നു ; സത്യം നമ്മിത ഇല്ലാതെയായി. 
നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറവപറയുന്നു എങ്കിത അവ൯ നമ്മോ 
ടു പറപങ്ങളെ. കാമിച്ചു സകല അനിതിയും പോക്കി നമ്മേ 
ശുഡ്ധികരിപ്പാ൯ ത വെണ്ണണം വിശ്വസ്മുനും നീതിമാനും ത്ത 

കുന്ന. ൧ വിശു. യോഫ. ൧.൮൯. 

പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരേ. നമുടെ സ്വഗ്ഗൂസ്ഥ പിതവപാ 

യ സപവ്വശക്തിയുള്ള ദൈപത്തിനെറ അള വറ: നന്മയും കരു 

ണയുംകൊണ്ടു നമുക്കു പാപമോചനം ലഭിപ്പറനായിട്ടു, നമ്മു 

ടെ പലപിധ പാപങ്ങള്ലെയും ദുഷ്കതയെയും നാം അവങ്കല് 

നിന്നു മറെക്കാതെ., താഴ്ചയും, വിനയവും. അനുതാപപ്യം, അ 

നുസരണവുമുടഭ ഫദയത്തോടെ ഏററപറയണം എന്നു തിരു 

വെഴുത്തിര പല ഭാഗങ്ങഴടം നമ്മെ ഉത്സാഫിപ്പിക്കുന്നു. നാം 
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എല്ലായ്യേ?ഴ്ും ദൈവത്തിന്ദെറ മുമ്പാകെ നമുടെ പാപങ്ങളെ 
പിനയത്തോടെ അറിയിക്കേണ്ടതാകുന്നു. എങ്കിലും. അവന്ദെറ 
കൈകളിത്നിന്നു നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ ൭ പകാരങ്ങളെ 
കുറിച്ചു അവന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുറനും, അപനെറ ഏററവും 
യോഗ്യമായ മഹത്വം പ്രസിദ്ധമാക്കുവാനും, അവന്െറ മഹാ 
പിശുഖധപചനം ക്രോം്പറനും., ശരിരത്തിന്നും ആത്മാവിന്നും 
ആവശ്യമുള്ള പസൂക്കളെ ചോദിച്ചാനും നാം യോഗം ടു 
ബ്പവേറം പ്രത്യേകം അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. ആയതു 

കൊണ്ടു ഇപ്പോഥം ഇവിടെയുള്ള പരെല്ലാവരും പിശുദ്ധഹൃഭയ 
ത്തോടും വിനയശബ്ദത്തോടുംം സ്വഗ്ലിയ കൃപയുടെ സിംഹാ 
സനത്തിങ്കലേക്കു എന്നോടുത്കടെ പോസ് , എന്റെറ പിന്നാലെ 
ചെൊല്ലെണമെന്നു നിങ്ങളോടു ഞാന് യറചിക്കുന്നു : 

4 യോഗം മുഴവനും മുട്ടകുത്തി ശുശ്രുഷ്മകനെറ പിന്നാലെ ചൊല്ലേണ്ടുന്ന 
പൊതുവിലുഭ്ഭള പാപസ്വീകാരം. 

സപ്വശക്തിയും മഹാ കരുണയ്യമുളള പിതാപേ. ഞങ്ങംം കാ 
ണറതപേയ ആടുകളെ പോലെ നിരെറ പവഴികളില്തനിന്നു 
തെറി ചിന്നിയിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സ്വന്ത ഹൃദയങ്ങളി 
ചെ വിചാരങ്ങളെ യും മേഹഹങ്ങളെ.യും ഞുങറം ഏററവും അ 
ന൯സരിച്ചു നടന്നിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങം നിറ വിശുദ്ധ കല്പ 
നകളെ ലംംിച്ചിരിക്കന്നു. ഞങ്ങറം ചെയ്യേണ്ടുന്ന കറയ്യങ്ങ 
െ ചെയ്യറതെ പട്ടു; ഞങ്ങഥം ചെയ്യരുതാത്ത കറയ്യങ്ങളെ 
ചെയ്യിരിക്കുന്നു ; ഞങ്ങളില് സെരപ്പവുമില്പ. എന്നാലും. ക 
ത്തറപേ, അരിഷ്ഠാന്മാരായി കുററക്കാരാകുന്ന ഞങ്ങളോടു കരു 
ണയ്യണ്ടാകേണമേ. ദൈപമേ, തങ്ങളുടെ പിഴകളെ ഏറവ൮ു 
പറയുന്നപരോടു ക്ഷമിക്കേണമേ. ഞങ്ങളുടെ കത്താപായ 
യേശുമശിഹാമൂലം നി മനുഷ്യവശ്ശത്തോടു അറിയിച്ചിരിക്കുന്ന 
വപറശത്തപ്രകറരം അനുതപിക്കുന്നപരെ ലീണ്ടും കൈക്കെറകേഉ 
ണമേ. മഹാ കരുണയുക്ള പിതാപേ, നിസ്വ പരിശുദ്ധ 
നാമത്തിനെറ മഫത്വപത്തിന്നായിട്ടു ഞങ്ങം ഇനിമേതു ഭൈ 
പഭക്തിയോടും, നിതിയോടടം. സ്പബോധത്തോടും നടക്കേണ്ട 
തന്നു മശിഹാ നിമിത്തം കപ ചെയ്യേണമേ. ആമെന്൯. 
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ടര! ജനങ്ങ മുട്ടുകുത്തി തന്നേ നില്ലക്മ്പോഠം പ്രെസ്്യിററ൪ര ഏഴ്ചന്നേറഠു നി: 
ന്നുകൊണ്ടു അവന് മാത്രം അറിയികേണ്ടുന്ന പാപമോചനം. 

നമുടെ കത്താവാകുന്ന യേശുമശിഹായുടെ പിതാവായ സ 
വൃശക്തിയുടഉ ദൈവം പറപി മരിക്കെനെമെന്നല്ല, അപന൯ ത 
നെറ മുഷ്ടത പിട്ടുതിരിഞ്ഞു ക്ഴിവിക്കെണമെന്നു അത്രെ ആഗ്ര 
ഫിക്കുന്നതു ; അന്തതപിക്കുന്ന ഭഭനങ്ങള്ലോടു അവരുടെ പാപ. 
ഒദമൂടെ മേറചനവും മലപ്പും അറിയിപ്പാ൯ അപന് തന്െറ 
ശുശ്രൂഷ കന്മറക്ട അധ്ധികറരവും കല്പനയും കൊടുത്തിരിക്കു 
ന്നു നേരായി മാനസറത്തരപ്പെട്ടു തന്റ വിശുഡ്ധ സുപി 
ശേഷത്തെ പ്യാടം ടാതെ പി ശ്വസിക്കുന്ന എല്പാവരോടും 
അപ൯ ക്ഷമിച്ചു പാപമോചനം ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടു 
നാം രം സമയത്തു ചെയ്യുന്ന കായ്ക്യങ്ങഥം അവന്നു ഇഷ്ടമായി 
രിപ്പ്ാനും, മേലാരു നമുടെ ശിഷ്ടയുഡ്ഡ്ു നിമ്മലമായും ശുദ്ധ 
മായും ഇരിപ്പാനും, നാം ഒടുക്കം അപനെറ നിത്യ സന്തോഷ 
ത്തിലേക്കു പ്രപേശിപ്പനനും തക്കവണ്ണം അപന നമുക്കു സത്യ 
മാനസറനത്തരത്തെയും തനെറ പരിശുദ്ധാത്മാപിനെയും തരേ 
ണമെന്നു നാം നമ്മുടെ കത്താപായ യേശുമശിഹാമൂചം അവ 
നോടു യാചചിക്ക. ആമെ൯. 

ഭ്ര! അതിന്െറ ശേഷം, ശുശ്രുഷ്കനു മുട്ടുകുത്തി കത്താവിനെറ പ്രാത്ഥന. 

ചൊല്ലെണം. ജനങ്ങളും മുട്ടുകുത്തി അവന്െറ പിന്നാലെ ചൊല്ലെ 

ണാം 

സ്വശ്ത്തിചുള്ളപനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാപേ. നിനെറ 

നാമം പരിശുദ്ധമറക്കപ്പെടേണമേ. നിദ്റെറ രാജ്യം പരേ 

ണമേ. നിന്െറ ഇഷ്ടം സ്വശ്ശൂത്തിലെ പേറലെ ഭൂമിയിലും 

ചെയ്യപ്പെടേണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദിപസവുമുട്ള അപ്പം ഇന്നു 

ഞങദറംക്കു തരേണമേ. ഞങ്ങളുടെ നേരെ കുററം ചെയ്യുന്ന 

പരോടു ഞങ്ങറം ക്ഷാമിക്കുന്നതു പോലെ, ഞങ്ങളുടെ കുറ ങ്ങ 

ളെ ഞങ്ങള്ലോടും ക്ഷാമിക്കേണമേ. ഞങ്ങളെ പരിക്ഷയിലേ 

ക്ക കടത്താതെ, ഞങ്ങളടെ ഭേറഷാത്തില് നിന്നു രക്ഷിക്കേണ 

മേ. രാഭ്യവുഠാ ശക്തിയും, മഹത്വപവ്യം എന്നേക്കും നിനക്കുള്ള 

തല്ല്യോ ആകുന്നു. ആമെന്. 
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4 അതിന്െറ ശേഷം അവന് ചൊല്ലേണ്ടതും 

കത്താപേ. ഞങ്ങളുടെ അധരങ്ങളെ തൂറക്കേണമേ. 
പ്രതിവാകും. എന്നാല് ഞങ്ങളുടെ പായ് നിന്െറ സ്പൂ 

തിയെ വജ്ണ്്ിക്കും. 

പ്രെസ്റ്റിററ൪. ദൈപമേ, ഞങ്ങളെ. രക്ഷിപ്പാ൯ പേഗം 
വരേണമേ. 

പ്രതിവാകൃം. കത്താപേ, ഞുഞ്ങറംക്കു സഹായിപ്പാ൯ 
ശിപ്രം പരേനമേ. 

ഭ് ഇവിടെ എല്ലാവരും എഴ്ചന്നേറഠു നിന്നിട്ടു പ്രെസ്ണ്റിററ൪ ചൊല്ലേണ്ടതും 

പിതാപിന്നും, പുത്രന്നും. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്നും മഹത്വം: 
ഉണ്ടറകട്ടെ , 

പ്രതിവാകൃം. ആദിയിങ്കലും. ഇപ്പോറ്ും, എന്നേക്കുമുള്ള 
പ്രകാരം തന്നേ. തആമെന്ന. 

പ്രസ്റ്റിററ൪. കുത്താവിനെ സൂതിപ്പിനു. 
പ്രതിപാകും. കത്തറവിനെറ നാമം സൂതിക്കപ്പെടട്ടെ. 

4 അതിന്െറ ശേഷം സമീത്തനങ്ങംം നിയമികിരിക്കുന്ന ക്രമത്തില് ചൊല്ലു 
കയോ പാട്ടകയോ വേണും. പിന്നെ പഴയനിയമത്തിരനിന്നുളള പാഠം 
നിയമിച്ചിരിക്കുന്നപ്രകാരം. അതിന്െറ ശേഷം എസനസനെഠറ മുള്ളും ക. 
ആപിനെ എന്നു തുടങ്ങുന്നതായി അനുഗ്രഹികുപ്പെട്ട കനക് മറിയ 
യുടെ പാട്ട താഷെയുള്ളപ്രകാരം ചൊല്ലെണെം,. 

212, പ് [171020 

വിശു. ലൂക്കൊ. ൧. 

൨൫൯൨൦ മം കത്തിനെ മഹിമപ്പെടുത്തുന്നു $ 

എനെറ ആത്മറവു എനെറ രക്ഷിതറപായ ഭൈപത്തില് 
ഉല്ലസിക്കുന്നു. 

അപ൯ തന്െറ ദസിഷുടെ ത്യ കടറക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു 
വല്ലേ: ഇന്നുമുതല് എല്ലറ തലമുറകളും എന്നെ ഭഗ്ൃയപത। 
ഡ്മുന്നു വട്ട 5 
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ശക്തനായവന എനിക്കു പലിയവ ചെയ്യിരിക്കുന്നു: അ 
വന്റെറ നാമം പരിശുദ്ധം തന്നേ. 

അവപനെ ഭയപ്പെടുന്നപക്കു അപനെറ കരുണ തലമുറ 
“തലമുറയേറഉം ഇരിക്കുന്നു. 

തെറ ഭഭംകെറണ്ടു അവ൯ ബലം പ്രവത്തിച്ചു: ഹൃദയ 
വിചാരത്തില് അഹക്കരിക്കുന്നപരെ ചിതറിച്ചിരിക്കുന്നു. 

പ്രഭൂക്കന്മുറരെ സിംഹറസനങ്ങളിതനിന്നു ഇറക്കി: താണ 
വരെ ഉയത്തിയിരിക്കുന്നു. 

വീശന്നിരിക്കന്നപരെ നന്മകൾ റത നിറെച്ചു: സമ്പന്ന 
ന്മാരെ പെവതെ അയച്ചുകൾ ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

നമ്മടെ പിതറക്കന്മാരേറടടു അതുളിച്ചെയുതുപേലെ അ 
ബ്രഹറ മിന്നും അവനെറ സത്തതര്ക്കും എന്നേക്കും കരുണ ഓ 
ക്കേണ്ടതിന്നു: 

തെറ ഭറസനായ യിസ്രരറയേലചനെ തുണെച്ചിരിക്കുന്നു. 

പിതറപിന്നും. പുത്രന്നും, പരിശുദ്ധത്മാപിന്നും മഹത്വം 
൭ ണ്ടറകട്ടെ ; 

ആദിയിങ്കലും., േപ്പേളം., എന്നേക്കുമുള്ള പ്രകരം തന്നേ. 
തആമെന്ന. 

ഭ് അല്ലെഴിത, മാസത്തില് പത്തൊമ്പതാം തിയ്യതി ഒഴികെയുള്ള ദിവസങ്ങള് 

ല് പി൯വരുന്ന സജീത്തനം വായിക്കേണം ; ആ തിയ്യതിയിലോ രം സ 
ഭിത്തനം അന്നത്തേക്കുളള സജീത്തനങ്ങമുടെ ക്രടടത്തില് പവായിക്കുന്നതാ 

കുന്നു. 

11 20141140 

സ. ൯്വ. 

യഹോവെക്കു ഒരു പുതിയ പാട്ടു പറടുവി൯ : അവന അത്ത 

തങാമളെ പ്രവത്തിച്ചിരിക്കുന്നു: അപനെറ പലങ്കയ്യും അവ 
നെറ പിശുഡ്ധ 8ജധ്യം അവന്നു ജയം നേടിയിരിക്കുന്നു. 

യഫേവ തെറ രക്ഷയെ അറിയിച്ചും ഭറതികറം കറ 
ണ്ടെ തനെറ നീതിയെ പെളിപ്പെടുത്തിയുമിരിക്കുന്നു. 
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അപന് യിസ്രരയതഗൃഹത്തിന്നു തനെറ ദയയും വി 
ശ്വസ്മൃതയും ഒറത്തിരിക്കുന്നു : ഭൂമിയുടെ അവതികളെക്കെയും 
നമുടെ ഭൈവത്തിനെറ രക്ഷാ കണ്ടിരിക്കുന്നു. 

സകല ഭൂവറസികള മറയുള്ളേ റരേ, യഹോവെക്കു ആല്ല 

ട്വിന് : കൊട്ടിഫേഷിച്ചു കിത്തനം ചെധ്കി൯. 

കീന്നരത്തേടെ യഫേവെക്കു കീത്തനം ചെയ്യി൯: കി 
ന്നരത്തോടും സംഗീതസ്വ_രത്തേട്ടം ഭൂടെ തന്നേ. 

കാഹള ഞ്ങളേറളടം രൂഷ്യനഡ്ഥത്തേട്ടം ടെ രറജാവറയ 

യഹോറപയുടെ സന്നിധിയില് ഫോഷിപ്പി൯ ! 

സമ്ദ്രവ്യം അതിനെറ നിറെവും ഭൂതചവും അതില് വ 
സിക്കുന്നപതം മുഴങ്ങട്ടെ. 

ര നു നി നി മ ) പ്രപഹങ്ങറം കൈ കെട്ടട്ടെ: പഡ്ൃതങ്ങറം ഒരുപേ 

ലെ യഹേവഡയുടെ മമ്പറകെ ഉല്ലസിച്ചു ഛേറഷിക്കട്ടെ. 
അപന് ഭൂമിയെ പിധിപ്പന൯ വരുന്നു: ഭൂചേറകത്തെ 

യി ജറതികളെ നേരേട്ടുംങ്കൂടെ പിധിക്കും. 
പിതറപിന്നും. പൃത്രന്നും, പരിശുദ്ധത്മറപിന്നും മഹത്വം 

ഉണ്ടാകട്ടെ ; 
ആദിയിങ്കലും, ഇപ്പഴും, എന്നേക്കുമുടഭ പ്രകരം തന്നേ. 

ആമെന്൯. 

44 അതിനെറശേഷം വൃതിയനിയമത്തിതനിന്നുഭള പാഠം നിയമിചിരിക്കുന്നപ്ര 
കാരം. പീന്നെ ഇപ്പ്യോശ നാഥാ ഏന്നുമ്ള ശിമെയേരെറ പാട്ടു. 

പ്പ് [ട് 0 1)/1718 

വിശു. മുക്കൊ. ൨. ൨൯. 

പ്പേഡം ന, തിരുപചനംപോലെ നി അടിയനെ സ 
മറധറനത്തേറടെ പിട്ടയക്കുന്നു. 

ഇഈാതികറഠംക്കു വെളിപ്പെടുവാനുള്ള പ്രകാശവും നിനെറ 
ജനമായ യീസ്രരറയേലിനെറ മഹത്വപുമറയി 

നീ സക്ച ജാതി കളുടെയും മുമ്പിതു ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന 
നിന്റ രക്ഷയെ എന്റെറ കണ്ണനു കണ്ടുവല്ലോ. 
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പിതറപിന്നും, പൂൃത്രന്നും, പരിശുദ്ധാത്മാപിന്നും മഹത്വം 
൭ ണ്ടരാകട്ടെടു 

ആദിയിങ്കലും, ഇപ്പോഴും, എന്നേക്കുമുള്ള പ്രകാരം തന്നേ. 
ആമെ൯. 

ര അല്ലെങ്കില് മാസത്തില് പന്ത്രണ്ടാം തിയ്യതി ഒഴികെയുളള ദിവസങ്ങളില് 

താഴെ വരുന്ന സജിത്തനം'ചൊല്ലെണം. 

൧019 171 5111,൧.1111% 

സജി. ൬൭. 

ദ്ദൈപം നമേ കപചെയ്യു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാക. 
ട്ടെ; അവന് തനെറ മുഖത്തെ നമുടെമേത പ്രകാശിപ്പിക്കുമാ 
റാകട്ടെ. 

നിനെറ പഴി ഭൂമിയിലും നിന്െറ രക്ഷ സകല ഭറതിക. 
ടെ ഇടയിലും അറിയേണ്ടതിന്നു തന്നേ. 

ദൈപമേ. ജറതികറം നിന്നെ സൂതിക്കും : സകല 80 

തികളും നിന്നെ സൂതിക്കും. 

ഇഈാതികദം സന്തോഷിച്ചു ഷോറഷിച്ചുപ്പസിക്കും : നീ വം 

ശങ്ങളെ നേരോടെ പിധിച്ചു ഭൂമിയിചെ ജറതികമെ ഭരിക്കു 

നുപല്ലേ. 

ദൈപമേം ഭറതികഠം നിന്നെ സൂതര്ക്കും: സകല ഭാ 

തികളം നിന്നെ സൂതിക്കും. 

ഭൂമി അതിനെറ അനുഭവം തന്നിരിക്കുന്നു: ദൈവം, ന 

മുടെ ദൈവം തന്നേ, നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും. 

ദൈപം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും : ഭൂമിയുടെ അവൃത'കഠം 

ഒക്കെയും അവനെ ഭയപ്പെടും. 

പിതാവിന്നും, പുത്രന്നുംം പരിശുദ്ധാത്മറപിന്നും മഹത്വം 

ഉൃണ്ടറകട്ടെ ; 
ആദിയിങ്കലും., ഇപ്പോഴ്ചം, എന്നേക്കുമുടള പ്രകാരം തന്നേ. 

തആമെ൯. 
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4 അതിന്െറ ശേഷം ശുശ്രൂക്കനും ജനങ്ങളും നിന്നുകൊണ്ടു അപ്പൌസ്ത 

ലവിശ്വാസ്പ്രമാണം ചൊല്ലുകയൊം പാഴടുകയെ? വേണം. 

സ്ഖശക്തിയുള്ള പിതാപായി. ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും 

സൃഷ്ടിച്ചപനായ ദൈവത്തില് ഞാന് വിശ്വസിക്കുന്നു. 

അപനെറ ഏകപുൃത്രനായി., നമുടെ കത്താവായ യേ 

ശുമശിഹായിലും ഞാ൯ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇപന൯ പരിശു 

ദ്ധാത്മറവിനാല് കന്പകമറിയയിത ൭ ല്രാദിക്കപ്പെട്ടു ജനിച്ചും 

പൊഴന്തിയേസു പിലത്തേസിസെറ കീഴില് കഷ്ടട്ലെട്ടം ടൂ 

ശിക്കപ്പെട്ടും മരിച്ചു അടക്കപ്പെ$ ; അപന് പാതാളത്തിലേക്കു 

ഇറങ്ങി. മുന്നാം ദിപസം മരിച്ചപരിതനിന്നു പിന്നെയും ൭ഉയി 

ത്രെഴുന്നേ, ; അപന സ്വദ്ലൂത്തിലേക്കു കയറി. സചഷ്യശക്തി 

യുള്ള പിതവായ ഭൈവത്തിനെറ പലത്തുഭാഗത്തു ഇരിക്കുന്നു ; 

അപിടെറിന്നു അപന൯ ജിപന൯ള്ളവരെയും മരിച്ചവരെയും സ്യാ 

യം പിധിപ്പാ൯ പരികയും ചെയ്യം. 

പരിശുദ്ധാത്മാപിലൂം ഞറ൯ പിശ്പസിക്കുന്നു; വിശുദ്ധ 

കറതേലിക സഭയിലും ; വിശു്ധന്മാരുടെ സംസശ്ശൂത്തിലും ; 

പാപമോചനത്തിലും ; ശരിരത്തിനെറ പൂനരത്ഥാനത്തിലും. 

നിത്യങ്കിപനില്ും ഞാ൯ പിശ്വസിക്കുന്നു. ആമെ൯. 

ഭി അതു കഴിഞ്ഞശേഷം എല്ലാവരും ഭക്തിയോടെ മുട്ടുകുത്തി താഴെയുള്ള 

പ്രാത്ഥനകഠം ചൊല്ലെണം ; ശുശ്രരഷ്മകന്൯ മുമ്പെ ഉറകെ ചൊല്ലേണ്ടതും 

കത്താവു നിങ്ങമോടു ടെ ഇര൪ക്കട്ടെ. 

പ്രതിപാക്ം. നിനെറ ആത്മാപോടു ടെയും. 

ശുശ്രൂഷക൯. നാം പ്രാത്ഥിക്ക. 

കത്താപേ, ഞങ്ങളേറടു കരുണയുണ്ടാകേണമേ. 

മശിഹായേ, ഞങ്ങളോടു കരുണയുണ്ടാകേണമേ. 

കത്താപേ. ഞങ്ങളോടു കത്ണയുണ്ടാകേണമേ. 

ഭര! പിന്നെ ശുശ്രുകകനും ശേഷം പട്ടക്കാരും ജനങ്ങളു.ം കത്താവിനെറ 
പ്രാത്ഥന ഉറക്കെ ചൊല്ലെണം. 

സ്വശ്ൃത്തിലുള്ളപനറയ ഞങളുടെ പിതാപേ. നിനെറ നാ 
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മം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടേനമേ. നിരെറ രാഭയം പരേണമമ. 
നിനെറ ഷ്ടം സ്വഗ്ുത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ചെയ്യപ്പെ 
ടേണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദിപസവുമുള്ള അപ്പം ഇന്നു ഞങ്ങഥംക്കു 
തരേണമേ. ഞങ്ങളുടെ നേരെ കുററം ചെയ്യന്നപരോടു ഞു. 
ങ്ങഥം ക്ഷമിക്കുന്നതു പോചെ, ഞങ്ങളുടെ കുററങ്ങളെ ഞങ്ങ 
ളോോടടം ക്ഷമിക്കേണമേ. ഞങ്ങളെ പരിക്ഷയിചേക്കു കടത്താ 
തെ, ഞങ്ങടെ ദോഷത്തിരനിന്നു രക്ഷിക്കേണമേ. ആമെ൯. 

44! അതിനെറ ശേഷം പ്രഷ്ണ്ണിററ൪ നിന്നുകൊണ്ടു ചൊല്ലേണ്ടതു, 

കത്താവേ., നിനെറ കരുണ ഞങ്ങഭ്ടെ കാണിക്കേണമേ. 

പ്രതിവാകും. നെറ രക്ഷ ഞങ്ങഥാക്കു നല്ലേണമേ. 

പ്രെസിററ൪. കത്താപേ, ചചക്രവത്തിയെ രക്ഷിക്കേ. 
ണമ. 

പ്രതിപാകും. ഞങദം നിന്നോടു അപേക്ഷിക്കുമ്പോഠം 
കൃപയോടെ കേഥംക്കേണമേ. 

പ്രെസ്്രിററ൪. നിനെറ ശുരശ്രൂഷമകന്മാരെ നിതി ധരി 
പ്പിക്കേണമേ. 

പ്രതിവാകൃം. നി തിരഞ്ഞെടുത്ത ജനങ്ങളെ സന്തോ 
ഷിപ്പിക്കേണമേ. 

പ്രെസ്റിററ൪. ംത്താപേ, നിരെറ ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കേ. 

ണമേ. 

പ്രതിപാകും. നിന്െറ അവകാശത്തെ അന൯ഗ്രഹിക്കേ 

ണമേ. 

പ്രെസ്സിററ൪. കംത്താപേ, ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത സമാധാ 

നം തരേണമേ. 

പ്രതിവാകും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്, ദൈപമേ. ഞങ്ങ 

ക്കു പേണ്ടി പൊരുതുപവാ൯ നീയല്ലാതെ മററാരുമില്ലം 

പ്രെസ്റ്ിററ൪. ദൈവമേ. ഞങ്ങളുടെ ഹൃുദയങകെ വെ 

ടിപ്പാക്കേണമേ. 
പ്രതിവാകും: ഞങ്ങളിതനിന്നു നിനെറ പരിശുദ്ധാത്മാ 

വിനെ എടുക്കയും അരുതേ. 



വൈക്ുന്നേരത്തേ പ്രാത്ഥന 31. 

6 അതിനെറശേഷം താഴെ വരുന്നപ്രകാരമുമ ഒുന്നു അപേക്ഷക ചൊല്ലെ 

ണം; ഒന്നാമത്തേതു ആ ദിപസത്തിന്നുള്ളതു ; രണ്ടാമത്തേതു സമാധാനത്തി 

ന്നു വേണ്ടിയുള്ളതു ; മൂന്നാമത്തേതു സകല ആപത്തുകശക്കും പിരോധമായി 

സഹായത്തിന്നു വേണ്ടിയുള്ളതു, അവയില് ഒട്ടക്കത്തെ അപേക്കകഠം രണ്ടും 

മാഠഠം ക്രടാതെ വൈകുന്നേരത്തെ പ്രാത്ഥനയിത നാഗതോടും ചൊല്ലെ 

ണാം 

പൈക്ുന്നേരത്തെ പ്രാത്ഥനയില് രണ്ടാമത്തെ അപേക്ഷ 

ദൈപകേ. സകല പശു ആഗ്രഹങ്ങളും. സകല നല്ല 

ആലേഡചനകളും., സകല റനിതിയുള്ള പ്രപ്പത്തികളും നിങ്കത 

നിന്നല്ലേ" പരുന്നതു ; നിന്െറ കല്പനകളെ. അനുസരിച്ചു ന 
ടപ്പറനായിട്ടു ഞളുടെ ഫൃദയങ്ങം ഒരുങ്ങിയിരിപ്പറും., ഞു 
ഞം നിന്നതു ശത്രുഭയം ഭൂടതെ ക്രക്കപ്പെട്ടു ആശ്വാസ 

ത്തേട്ടും ശവ്തതയോട്ടം ഞങ്ങളുടെ കഘം കഴിപ്പന്നും. ലേറ 
കത്തിന്നു തരുപ൯ കകിയത്ത സമഡറനം ഞങ്ങളുടെ രക്ഷാ! 
തറപറയ യേശുമശിഫറയുടെ യേശ്ൃതകഠം മൂചം നിന്െറ 
അട യറരറയ ഞങാംക്കു നലയ,ണമേ. ആമെ൯. 

മുന്നാമത്തെ അപേക്ഷ, സകല ആപത്തുകള്ക്കും 
വിരോധ മായി സഹായത്തിന്നു വേണ്ടിയുള്ളതു 

കത്താപേ., ഞങ്ങളുടെ തളിനെ വെള ച്ചമറക്കി നിനെറ 

മഹ കരുണകൊ?ണ്ടു ഇന്നു രാത്രിയിലെ സകല ആപത്തുക 
ിത്നിന്നും അപകടങളിതനിന്നും നിനെറ ഏക പുത്രനും 
ഞങളുടെ രക്ഷിത റവുമറയ യേശുമശിഹറയുടെ സ്നേഹം ന! 
മിത്തം ഞങ്ങളെ കറക്കേണമെന്നു ഞങ്ങദം നിന്നേട്ട അപേ 
ക്ദമിക്കുന്നും ആമെന്൯, 

ി പാട്ടുളട സ്ഥലങ്ങളില് ഇതിസെറശേഷം ആന്ഥം പാടെണും. 
ചക്രവത്തിക്കുപേണ്ടിയുള്ള പ്രാത്ഥന 

ഞംംഭൂടെ സ്വറ്ലുസ്ധ പതറവാറയ കത്തറവേ., നി ഉന്നത 
നും. പല്ലഭനും, രാജാധിരാഭനും, കത്താധികത്തറവും ആക: 
ന്നു. നി മാത്രം പ്രളക്കാംക്കു അധിപതിയറകുന്നു; നി നി 
സെറ സ്ംഹാസനത്തിതനിന്നു ഭൂമിയില് പസിക്കുന്ന എല്ലറപ 
രെയും നോക്ക ക്കാണുന്നു ; ഇണ്ടയയുടെ ചക്രപത്തിയും ഞങ: 
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ഭൂടെ കുറരുണ്ബയമേറിയ അധിപതിയുമറയ ജ്ോര്ജ്്? രറജുറ 
പിനെ ദയയോടെ നോക്കേണമെന്നും, അവസ എപ്പേ്ും നി 
നെറ ഹീതത്തിന്നു അനുസരണമുളഭ പനും നിന്റെറ പടിയില് 
നടക്കുന്നവനും ആയി ഇരിക്കേണ്ടതിന്നു നിനെറ പരിശുദ്ധ 
ത്മപിനെറ കപകൊണ്ടു അപനെ നിറെക്കേണമെന്നും ഞ 
ദാം മന്മപൂഡ്യമറയി നിന്നോടടു അപേക്ഷിക്കുന്നു ; സ്വഗ്സിയ 
ദനങ്ങളെ. അവന്നു അനവധിയറയി കൊടുത്ത്. സൌഖ്യ 
ത്തേടടുംം ഐശ്പയ്യത്തോടും ദിീച്ജറയുസ്സുറയിരിപ്പന൯ അവന്നു 
അരുളേ ണമേ; അവന് തന്െറ ശത്രുക്കളെ എല്ലം അടക്കി 
ജുയിപ്പന൯ അവനെ ബലപ്പെടുത്തി. ഒടുക്കം ംരം ആയു ക 
ഴിഞ്ഞശേഷം നിത്യറനന്ദവും ഭറഗ്യവും അവന്നു ലഭിക്കേണ്ട 
തിന്നു ഞങളുടെ കത്താവറയ യേശുമശിഹമമമൂലം കൂപ ന 
ല്ലേണമേ. ആമെ൯. 

രാജുകുടുംബത്തിന്നപേണ്ടിയുയള്ള പ്രാത്ഥന 

സകല നമ്യെക്കും ഉ റവയാകുന്ന സഖ്ൃശക്തനായ ദൈവമേ. 
ഞങ്ങളുടെ കറരുണ്യമേറിയ എലി ശബേത്ത് രാജകമരിയേ 
യും അമ്മറാണിയറയ മേറി രാജ്മതിയെയും രറജകുടുംബത്തെ 
ഒക്കെയും അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നു ഞങദോം നിന്നോടു തറ 
.ണ്മയറയി അപേക്ഷിക്കുന്നു. നിനെറ പരിശുധ്ധാത്മാപിനെ 
അവക്കു കൊടുത്തു സ്വശ്ലിയ കൃരപയ'ല് അവരെ സമ്പന്നരാ 

ക്കി, സകല ഭാഗ്യവും അവക്കു നല്ലി, ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ 
യേശുമശിഹമശ്മൂുലം നിസെറ നിത്യരറജ്യത്തേക്കു അവരെ കൊ 
ഞ്ടുവരേണമേ. ആമെന്ന. 

പടക്കാക്കും ജനങ്ങള്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള പ്രാത്ഥന 

സപ്ൃശക്തനും നിത്യനുമറയ ദൈവമേ. നീ മാത്രമെ മഹ 

അത്ജഭുതങദളെ പ്രവത്തിക്കുന്നള്ള ; ഞങളുടെ എപ്പിസ്േറപ്പാ 

മറരുടെ മേലും. പട്ടക്കാരുടെ മേല്യം, അവരുടെ വിചാരത്തിന്നു 

ഭരമേല്പിച്ചിരിക്കുന്ന സകല സഭക്കാരുടെ മേലും നിനെഠ കൂപ 

യുടെ സുഖകര മറയൂള്ള തതത്മറപിനെ അയക്കേണമേ; അവ൪ 

നിന്നെ സത്യമായ പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ടുന്നതിന്നു അവരുടെ 

മേല് നിന്െറ അനന്ഗ്രഹമാകുന്ന നിരന്തരമായ മഞ്ഞു പൊ 
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ടിക്കേണമേ; കത്തറപേ, ഞങ്ങളുടെ കായ്യസ്ഥനും മദ്ധ്യസ്ഥ 
നുമറയ യേശുമശിഹറയുടെ ബഹ്ഹമറനത്തിന്നറയിട്ട ഇതിനെ 
നല്ലേണമേ. ആമെസ. 

വിശു. ക്രിസൊസ്പൊമിനെറ പ്രാത്ഥന 

സപ്ൃശക്തിയുള്ള ഭൈപമേ. രം സമയത്ത ഏകമനസ്സോടെ 
ഞങ്ങളുടെ പെതുപറയ അപേക്ഷകളെ. കഴിപ്പറ൯ നീ ഞങ 
ക്കു കൃപ തന്നിരിക്കുന്നു ; രണ്ടേ മൂന്നോ പേര് നീിന്െറ നറ 
മത്തിത കൂൂടുന്വേറം അപരുടെ അപേക്ഷകളി൯്പ്രകാരം ന 
ല്ലം എന്നു വാശത്തവും ചെയ്യിരിക്കുന്നു ; ഇപ്പേറം കത്തറപേം 

നിന്െറ അടിയറരുടെ ആഗ്രഹദംളരെയും അപേക്ഷകളെ ജയം 
ആവക്കു ഏൂററ ൨൮0 ൭ പകുിരം ആകുംവണ്ണൂം നിപ്പത്തി വരുത്ത।, 

ഹ ലേറകത്തിത സത്യത്തിസെറ പരിജ്ഞറനത്തെയും, പര 
ചേകത്തില്ത നിത്യട്ടിപനെയും ഞെ.്ഥംക്കു തരേണമേ. 

ആമെ൯. 

൨ കൊത. ൧൩. 

ഞംംമൂടെ കത്തറവറയ യേശുമശിഹായുടെ കൃപയും, ഭൈ 
ഷ്യ ഴി ] റ് പത്തിസൊ സ്നേഹവും, പരിശുഡതത്മവിനെറ ഭൂട്ടയ്യൂയും 

ഞങ്ങാം എല്ലാപരോടും കടി എന്നേക്കും ഇരിക്കേണമേ. 
ആമെസ൯. 

സംവത്സരം മുഴുവനും നാദതോറവും ചൊല്ലേണ്ടുന്ന വൈകുന്നേര 
ത്തെ പ്രാത്ഥനാക്രമം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. 



111. ൧11൨൧൧ വധ 

കാലത്തേ പ്രാത൧ഛനാസമയത്തു 

*ി ക്രിസ്തുമസ് , മഹത്വപ്രകറശംം വിശു. മത്ഥിയാസ് . 

പെസഹ, സ്വശ്ൂശരറഹണം. പെതെക്കോസ്ത് , പിശു. 

യേറഹന്നന സ്തൂപകന്൯, വിശു. യറക്കേബും വിശു. 

ബത്തെറലോമ?യി, വിശു. മത്തറയി., പിശു. ശിമേരനും. 

പിശു. യൂദയും, വിശു. അന്്െയസ്. ത്ര്ത്വ ഞറയറാഴ്ചു 
എന്നി പെരുനാഭൂ. കളില് കാലത്തേ പ്രാത്ഥനാസമയത്തു അപ്പൊ 

സല വിശ്വാസപ്രമാണത്തിന്നു പകരം വിശു. അത്താനാസ്പ്യോ 

സി നെറ പിശ്വാസപ്രമാണം എന്നു സാധാരണ പറയുന്ന 

തായ. നമ്മുടെ ഈ ക്രിസ്വിയവിശ്വാസസ്വീകാരം ശുശ്രൂഷകനും ജു 

നങ്ങളും നിന്നുകൊണ്ടു പാടുകയൊ., ചൊല്ലുകയൊ ചെയ്യണം. 

പു11വ്പ്വ് ബ്വ. 

രക്ഷികപ്പെടുവാ൯ ആഗ്രഹിക്കുന്നവന് ആരോ. അവന് സകലത്തിന്നും 

മുമ്പായി കാതോലിക വിശ്വാസത്തെ കൈക്കൊടളു ന്നതു ആവശ്യമാകുന്നു. 

ആ വിശ്വാസത്തെ ആരെങ്കിലും പൂണ്ണ്ണുമായും നിഷ്കുഭകഥായും പ്രമാ 

ണിക്കാഞ്ഞാല്, അവന് സംശയം ക്രടാതെ എന്നേക്കും നശിച്ചുപോകും. 

കാതോലിക വിശ്വാസം എന്നതു നാം ഏകല്ദൈവത്തെ ത്രിത്വത്തി 

ലും. ത്രിത്വത്തെ ഏകത്വത്തില്യം വന്ദിക്കുന്നതു തന്നേ; 

മുത്തികടെ. സമ്മിശ്രമാക്കാതെയും തത്വത്തെ വിഭാഗിക്കാതെയും ഇ 

രിക്കേണം. 

എന്തെന്നാല് പിതാവു വേറെ, പുത്രന് വേറെ, പരിശുഭ്ധാത്മാവു 

വേറെ. 

ഏങ്കിലും പിതാവിഡെറയും പുത്രനന്െറയും പരിശുഭ്ധാത്മാവിന്െറ 

യും ട്ദൈവത്വം ഒന്ന തന്നേ; മഹത്വം സമധും, പ്രഭാവം സമനിത്യവും 

ആകുന്നു, 

പിതാവു ഏതുപ്രകാരമക്കവനോ, പുത്രന്ദം അപ്രുകാരമുമ്മ.വന്൯, പ 

രിശുഭ്ധാത്മഥാവും അചപ്രകാരമുമ്കവന്. 
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പിതാവു സൃഷ്ടികകപ്പെടാത്തവ൯, പുത്രനും സ്ൃൃഷ്ടരിക്പ്പെടാത്തവന് 
പരിശുഭ്ധാത്മാവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തവന്. 

പിതാവു അഗോചരന്, പുത്രനും അഗോചരന്., പരിശുഭ്ധാത്മാവും 
അഗോചരന്. 

പിതാവു നിത്യന്, പുത്രനും നിത്യന്, പരിശുഭ്ധാത്മാവും നിത്യന്. 

എങ്കിലും മൂന്നു നിതുന്മാരപല്ലം ഒരു നിതൃനത്രെ. 

അപ്രകാരം തന്നേ മൂന്നു അഗോചരന്മാരല്ലം മൂന്നു സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാ 
ത്തവരുമല്ല ; ഒരു സ്തൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തവനേയുടളു., ഒരു അഗോചരനു 
മേയ. 

അപ്രകാരം തന്നേ പിതാവു സവ്ൃശക്തന്, പുത്രന്ദം സവ്ൃശക്തന്. 
പരി ശുഭ്ധാത്മാവും സവ്യശക്തന്. 

എങ്കിലും മൂന്നു സവൃവശക്തന്മാരല്ല, ഒരു സവ്ൃശക്തനത്രെ. 

അപ്രകാരം തന്നേ പിതാവു ദൈവം. പുത്രനും ദൈവം, പരിശു 
ഭ്ധാത്മാവും ദൈവം. 

എജിലും മൂന്നു ദൈവങ്ങളം്ലം, ഒരു ഭദൈവമത്രെ. 

അച്പകാരം തന്നേ പിതാവു കത്താവു. പുത്രന്ദം കത്താവു, പരിശു 
ഭ്ധാത്മാവും കത്താവു. 

ഏഴിലും മൂന്നു കത്താക്കന്മാരല്ല, ഒരു കത്താവത്രെ. 

എന്തെന്നാല് ഓരോ ആദ തനിയേ തന്നേ ടദ്വമെന്നും, ക 
ത്താവെന്നും അനുസരിച്ചു പറയുന്നതിന്നു ക്രിസ്മിയസത്യം നമ്മെ ഏതുപ്ര 
കാരം നി൪ബ്ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നുവോ ; 

അപ പ്പകാരം തന്നേ മുന്നു ദൈവങ്ങറ് എമ്മിലും മൂന്നു കത്താക്കുന്മാ 
രെ്കിലു൦ ഉണ്ട് എന്നു പറയരുതു എന്നു കാതോലികമതം നമ്മോടു ക 
ല്ലിച്ചിരിക്കുന്നു. 

പിതാവു ഒരുത്തനാലും മണ്ടാക്പ്പെട്ടവനും അല്ല, സൃഷ്ടരികംപ്പെട്ടപ 
നും അല്ല, ജനിപ്പിക്കപ്പെട്ടവനും അല്ല. 

പുത്രന് പിതാവിത്നിന്നു മാത്രമാകുന്നു ടഃ ൭. ണ്ടാക്കപ്പെട്ടവനും അല്ല, 
സ്തൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനും അല്ല, ജനിപ്പിക്പ്പെട്ടവനത്രെ. 

പരിശുഭ്ധാത്മാവു പിതാവിതനിന്നും, പുത്രനില്നിന്നും ആകുന്നു : 
ഉ. ണ്ടാക്കപ്പെട്ടവനും അല്ല, സൃഷ്ട്രികപ്പെട്ടവനും അല്ല, ജനിപ്പികപ്പെട്ടവ 
നും അല്ല, പുറപ്പെടുന്നവനത്രെം 

ഭ,കയാത ഒരു പിതാവേയുല ളൃ. മൂന്നു പിതാക്ന്മാരില്ല;ു ഒതു പു 
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തരനേയുകളൂ.. മൂന്നു പുത്രന്മാരില്ല;; ഒരു പരിശുഭ്ധാത്മാവേയുകളു., മൂന്നു പ 
രിശുഭ്ധാത്മാക്കളില്ല. 

ഈ ത്രിത്വത്തില് മുമ്പനും പിമ്പനും ഇല്ലം, വലിയവനും ചെറിയ: 
വനും ഇല്ലം 

എന്നാല് മൂവരും മുഴുവനും സമനിതൃന്മാരും സമന്മാരുമാകുന്നു. 

അതുകൊണ്ടു മേല് ചൊല്ലിയപ്രകാരം സകലത്തിലും ത്രിത്വത്തില് 
ഏകത്വത്തെയും ഏകത്വത്തില് ത്രിത്വത്തെയും വന്ദിപ്പാനുമ്ളതാകുന്നു. 

ആകയാല്, രക്ഷ്മിക്കപ്പെടുവാ൯ ആഗ്രഹിക്കുന്നവന് ഇങ്ങനെ ത്രി 
ത്വത്തെ കുറിച്ചു നിരൂപിക്കെണം. ' 8 

അത്രയുമല്ല, അവന് നമ്മുടെ കത്താവായ യേശുമശിഹായുടെ മനു 
്യാവതാരത്തെയും ശരിയായി വിശ്വസിക്കുന്നതു നിതൃരക്ഷ്ഡ, ആവശ്യ, 
മുമ്മതാകുന്നു. 

ശരിയായ വിശ്വാസമോ, നാം ലൈവത്തിനെറ പുത്രനായി. ന. 
ജുടെ കത്താവായ യേശുമശിഫാ ദൈവമെന്നും, മനുഷ്യനെന്നും വിശ്വ 
സിച്ചു, അനുസരിച്ചുകൊളളൂ ന്നതു ആകുന്നും 

അവന് ലോകങ്ങമക്കു മുമ്പെ പിതാവിന്െറ തത്വത്തില് നിന്നു ജ 

നിപ്പിക്കപ്പെട്ട ദൈവവും, ലോകത്തില് തന്െറ മാതാവിനെറ തത്വത്തില് 
നിന്നു ജനിച്ച മനുഷ്യനും ആകുന്നു. 

അവന് പൂട്ടൂ്റ ദൈവവും ഞ്ഞോന ആത്മാവോടും മനുഷ്യശരിര 

ത്തോടും ക്രടിയ പൃണ്ണു മനുഷ്ൃനും ആകുന്നു. 

തന്െറ ദൈവത്വം സംബന്ധിച്ചു പിതാവിനോടു സമനും തന്െറ 

മനുഷ്യത്വം സംബന്ധിച്ചു പിതാവിനെക്കാഠ താണവനും ആകുന്നു. 

അപന് ടദ്ൈവവും മനുഷ്ൃനുമാകുന്നു എങ്കിലും രണ്ടല്ല, ഒരു മശി 

ഫായത്രെ. 

ഭൈപത്വത്തെ മാംസമായിട്ടു മാറ൮കകൊണ്ടല്ലം, ദൈവത്വത്തി 

ലേക്കു മനുഷൃത്വത്തെ ധരിക്കകൊണ്ട തന്നേ ഒരുവ൯. 

തത്വത്തിന്െറ സമ്മിശ്രംകൊണ്ടല്ലം മുത്തിയുടെ ഏകത്വംകൊണ്ടു 

തന്നേ ഒരുവന്. 

എന്തെന്നാല് ഒ്ഞോന ആത്മാവും ശരീരധും ഒരു മനുഷ്യയനാകുന്നതു 

പോലെ തന്നേ ദൈവവും മനുഷുനും ഒരു മശിഹാ ആക്ന്നും. 

ആപന് നമ്മടെ രക്ഷയ്യ്യവേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടും പാതാഭൃത്തിലേക്കു ഇ 

റങ്ങി, മരിച്ചവരില്നിന്നു മൂന്നാം ദിപസം പിന്നെയും കൂയിത്തെഴുന്നേ. 

റവും 



കാലത്തേ പ്രാത്ഥനാസമയത്തു 37 

അവന് സ്വശഗ്രൃത്തിലേക്കു കരേറി സവ്ൃശക്തിയുള്ള ദൈവമായ പി 
താവിനെറ വലത്തുഭാഗത്തു ജരിക്കുന്നുടു അവിടെനിന്നു അവന് ജീവനു 
മളവരേയും മരിച്ചവരേയും ന്യായം വിധിപ്പാ൯ വരും. 

ആവനെറ വരവിങ്കല് സകല ജനങ്ങളും തങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങള്പോ 
ടെ തിരികെ ഉയിത്തെഴുന്നേല്ലം; അവ൪ തങ്ങളുടെ സ്വന്ത പ്രവൃത്തി 
കള്ലെക്കുറിച്ചു കണക്കു ബോധിപ്പിക്കേണ്ടിവരും. 

നന്മ ചെയൂവര നിതൃജീിവനിലേക്കും, തിന ചെയൂവ൪ നിത്യ അ 
ഗ്നിയിലേക്കും പോകയും ചെയ്യും. 

കാതോലിക വിശ്വാസം ഇതാകുന്നു; ഇതിനെ ആരെങ്കിലും പരമാ 
ത്ഥതയോടെ വിശ്വസിക്കാഞ്ഞാല്, അവന്നു രക്ഷിക്കപ്പെടുവാ൯ കഴിക 
യില്ല. 

പിതാവിന്നും, പുത്രന്നും, പരിശുഭ്ധാത്മാവിന്നും മഹത്വം ഉണ്ടാ 
കട്ടെ ക 

ആടിയിങ്കചും, ഇപ്പോഴും. എന്നേക്കുമുള്ള പ്രകാരം തന്നേം തത 
മെന്, | 
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ട് കാലത്തെ പ്രാത്ഥന കഴിഞ്ഞിട്ടു ഞാധറാട്യും, ബുൂധഗാക്കുയും. 

വെള്ളിയാഴ്ചയും, മേലധികാരി കല്ലിക്കുന്ന മററു സമയത്തും 
ലിത്താനി എന്ന പൊതുവിലുള്ള പ്രാത്ഥന പാടുകയോ ചൊല്ലുക 

യോ ച്ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. 

സ്വഗ്രസ്ഥപിതാവായ ദൈവമേ, അരിഷ്ടരപാപികട്വായ ഞങ്ങളോടു ക 
രുണയുണ്ടാകേണമേ. 

സ-ഗ്ലുസ്ഥപിതാവായ ദൈവമേ, അരിഷ്ടപാപികട്ായ ഞു. 
ങ്ങകോടു കരുണയുണ്ടാകേണമേ, 

ലോകരക്ഷകനായ പുത്രനാം ഭൈവമേ, അരിഷ്ടപാപികളായ. 
ഞങ്ങമ്പോടു കരുണയുണ്ടാകേണമേ. 

ലോകരക്ഷകനായ പുത്രനാം ദൈവമേ, അരിഷ്ടപാപിക 
ഭ്രായ ഞങ്ങമോടു കരുണയുണ്ടാകേണമേ. 

പ്പിതാവില്നിന്നും പുത്രനില്നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന പരിശുഭ്ധാത്മാ 
വാം ദൈവമേ. അരിഷ്ട പാപികളായ ഞങ്ങളോടു കരുണയുണ്ടാകേ 

ണമേ. 

പിതാവില്നിന്നും പുത്രനില് നിന്നും പുറപ്പെടന്ന പരിശുഭ്ധാ 

ത്മാവാം ദൈവമേ, അരിഷ്ടപാപികദ്പായ ഞങ്ങകോടു കരുണ 
യുണ്ടാകേണമേ. 

പരിശുഭധതയും., പുകഗ്ണുയും, മഹത്വമുള്ള. ത്രിത്വമേ. മൂവരായ ഏ 
ക ദൈവമേ. അരിഷ്ട പാപികള്വായ ഞങ്ങകോടു കരുണയുണ്ടാകേണമേ. 

പരിശുഭ്ധതയും., പുകഴ്ചയും, മഹത്വമുള്ള. ത്രിത്വമേം മുവരാ 

യ ഏകദൈവമേ, അരിഷ്ടപാപികദ്ധായ ഞങ്ങലോടു കരുണയു 

ണ്ടാകേണമേ. 

കത്താവേ. ഞങ്ങളടെ കുററങ്ങളെ. എങ്കിലും, ഞങ്ങളുടെ പിതാക്ക 

ന്മാരുടെ കുററങ്ങളെ. എങ്കിലും ഓക് രുതേ ; ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങഠ്രക്കായിട്ടു 

പ്രതികാരം ചെയ്തുയും അരുതേടു കൂപയുക്ക കത്താവേ, ഞങ്ങക്കോട കനി 

വുണ്ടാകേണമേ ;$ ഏററവും വിലയേറിയ നിന്െറ രക്തംകൊണ്ടു നീ വീ 
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ണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നവരായി നിന്െറ ജനങ്ങകായ ഞങ്ങടള്ലോടു കനിവുണ്ടാ 

യി എന്നേക്കും കോപിക്കയും അരുതേ. 

കൃപയുക്ക കത്താവേ, ഞങ്ങക്ചോടു കനിവുണ്ടാകേണമേ. 

സകല ഭോഷത്തില്നിന്നും, ഉപദ്രവത്തില് നിന്നും ; പാപത്തില് 

നിന്നും, പിശാചിന്െറ കൌശലങ്ങളിലും ആക്രമങ്ങളിലും നിന്നും ടു 

നിന്െറ ക്രോധത്തിതനിന്നും, നിതുശിക്ഷയില്നിന്നും, 

കൃപയുമ്ക കത്താവേ. ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കേണമേ. 

ദയത്തിനെറ സകല അന്ധതയില്നിന്നും ടു അഹങ്കാരത്തില് നി 
ന്നും വൃഥധടിമാനത്തില്നിന്നും, കപടഭക്തിയില്നിന്നും ടു അസൂയയില് 
നിന്നും, പകയില്നിന്നും ംരംക്ഷൃയില്നിന്നും സകലവിധ സ്റ്റേഹമില്ലാ 
യ്്കയില്നിന്നും, 

കൃപയുള്ള കത്മാവേ. ഞങ്ങളെ. രക്ഷിക്കേണമേ. 

ഭൂന്നടപ്പില് നിന്നും, മറവും മരണകരമായ സകല പാപത്തില് 
നിന്നും ; ലോകത്തിനെറയും., ജഡത്തിന്െറയും., പിശാചിന്െറയും സക 
ല വഞ്ചനകളില്നിന്നും, 

കൃപയുക്കു കത്മാവേ. ഞങ്ങളെ. രക്ഷിക്കേണമേ. 

ഇടിത്തിയില്നിന്നും, കൊടുകാററിതനിന്നും പകച്ചവ്യാധിയില് 
നിന്നും. വസന്തയിത്നിന്നും, ക്ഷാമത്തി മനിന്നുംടടു യുദ്ധത്തില്നിന്നും. 
കൊലയിതനിന്നും, പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തില്നിന്നും, 

കൃരപയുക്ക. കത്താവേ, ഞങ്ങളടെ. രക്ഷിക്കേണമേ. 

സകല കലഹത്തില്നിന്നും, രഫസ്യമായുള്ളൂ രൂട്ടുകെട്ടിതനിന്നും 
രാജമത്സരത്തിതുനിന്നും ; സകല വ്ൃയാജോപദേശത്തില്നിന്നും, ് 
ഒവിപരിതത്തില് നിന്നും, മതഭിന്നതയില്നിന്നും ; ഹൃദയ കാഠിന്ൃത്തില് 
നിന്നും, നിന്െറ വചനത്തോടും കല്പനയോടും ഉള്ള നിന്ദയില് നിന്നും, 

കൃപയുക്മ കത്താവേ, ഞങ്ങളടെ രക്ഷികേണമേ. 

നിന്െറ വിശുഭ്ധാവതാര മമ്മംകൊണ്ടും നിന്െറ വിശുഭ്ധ ജന 
ടി നംകൊണ്ടും പരിക്ക്നേദനകൊണ്ടും ടു നിന്െറ ബപ്പീസ്കകൊണ്ടും, ഉപ 

വാസംകൊണ്ടും, പരീക്ഷ കൊണ്ടും. 

കൃപയുള്ള കത്താവേ, ഞങ്ങട്ടെ രക്ഷിക്കേണമേ. 

നിന്െറ പ്രാണവേദനകൊണ്ടു..., രക്തവിയപ്പുകൊണ്ടും ു  നിന്െറ 
കുരിശുകൊണ്ടും,, കഷ്ടപ്പാടുകൊണ്ടും ; നിന്െറ വിലയേറിയ മരണംകൊ 
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ണ്ടും, കവറടക്കംകൊണ്ടും ; നിന്െറ മഹത്വമുള്ള ഉയിത്തെഴുന്നേല്ലകൊ 
ണ്ടം, സ്വഗ്ഗാരോഹണംകൊണ്ടും ; പരി ശുഭ്ധാത്മാവിന്െറ വരവുകൊ 
ണ്ടും 

കൃപയുള്ക കത്മാവേ, ഞങ്ങടെ രക്ഷിക്കേണമേ. 

ഞങ്ങളടെ അനത്ഥകാലത്തില് ഒക്കെയും ; ഐശ്വയ്യകാലത്തില് 
ഒക്കെയും ; മര ണസമയത്തിലും വിധിനാളിലും, 

കൃപയുള്ള കത്താവേ, ഞങ്ങടെ രക്ഷിക്കേണമേ. 

ദഭൈവമായ കര്ഠാവേ. ഞങ്ങടെ ചെവിക്കൊള്ളേണമെന്നു പാപി 
കള്രായ ഞങ്ങറ്ം നിന്നോടു അപേക്ഷിക്കുന്നു ; ലോകത്തില് എങ്ങുമുള്ള നി 
ന്െറ വിശുഭ്ധസഭയെ നേര്വഴിയില് ഭരിച്ചുനടത്തുവാന് നിനക്കു ഇഷ്ടരമു 
ണ്ടാകേണമേ. 

കൃപയുള്മ കത്താവേ. ഞങ്ങളെ. ചെവിക്കൊള്ളേണമേ. 

നിന്നെ നേരായി ആരാധിക്കുന്നതിലും, നീതിയും വിശുഭ്ധിയുമുഭ്ക 
നടപ്പിലും, നിന്െറ ദാസനും ഞങ്ങളടെ കാരുണ്യമേറിയ അധിപതി 
യും ഇണ്ട്യയുടെ ചക്രവത്തിയുമാകുന്ന ജമോങ്കുക്ട് രാജാവിനെ ഉറപ്പിച്ചു 
കാപ്പാ൯ നിനക്കു ഇഷ്ടമുണ്ടാകേണമേ. 

കൃപയുള്ള കത്താവേ. ഞങ്ങള്ലെ ചെവിക്കൊള്ളേണമേ. 

നിന്നെയുള്ള വിശ്വാസത്തിലും. ഭയത്തിലും. സ്റ്റേഫത്തിലും അവ 
നെറ ഹൃദയത്തെ ഭരിപ്പാനും അവന് നിന്നില് എന്നും ആശ്രയിച്ചു. നി 
ന്െറ ബഹുമാനത്തെയും മഹത്വത്തെയും എപ്പോഴും അന്വേഷിപ്പാനും 

നിനക്കു ഇഷ്ടമണ്ടാകേണമേ. 
കൃപയുള്ള കത്താവേ. ഞങ്ങളെ ചെവിക്കൊമ്കേണമേ, 

അവനെ കാത്തു പാലിപ്പാനും, അവന്െറ സകല ശത്രുക്കളുടെ 

മേലും അവന്നു ജയം നല്ലവാനും നിനക്കു ഇഷ്കമുണ്ടാകേണമമേ. 

കൃരപയ്ുള്ള കത്താവേ. ഞമങ്ങക്ചെ ചെവിക്കൊള്ളേണമേ. 

ഞങ്ങളുടെ കാരുണ്യമേറിയ എലിശബ്ചേത്ത് രാജകുമാരിയേ 

യും അമ്മറാണിയായ മേറിരാജ്മകി യെയും. രാജകുടടംബത്തെ ഒക്കെ 

യും അനുഗ്രഹിച്ചു പാലിപ്പാന് നിനക്കു ജഷ്യമുണ്ടാകേണഥേ. 

കൃപയുള്ള കത്താവേ, ഞങ്ങക്ടെ ചെവിക്കൊള്ളേണമേ. 

ന്നിന്െറ വചനത്തിലെ സത അറിവും ബോധവുംകൊണ്ടു സകല 

എപ്പിയ്മോപ്പാമാരെയും പ്രെസ്റ്റിററരന്മാരെയും ടിയാക്കോന്മാരെയും പ്ര 
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കാശിപ്പിപ്പാനും, അപ്രകാരം അവ൪ തങ്ങളുടെ പ്രസംഗം കൊണ്ടും നട 
പ്ലുകൊണ്ടും അതിനെ തെളിയിച്ചു കാട്ടുവാനും നിനക്കു ഇഷ്ടമുണ്ടാകേ 
ണമേ. 

കൃപയുള്ള കത്താവേ, ഞങ്ങളെ. ചെവിക്കൊള്ളേ ണമേ. 

രാജമന്ദ്രികദക്കും സകല പ്രളക്കന്മാകും കൃപയും ഞ്ഞോനവും വി 

വേകവും കൊടുപ്പാന് നിനക്കു ഇഷ്ടമുണ്ടാകേണമേ. 

കൃപയുള്ള കത്താവേ, ഞങ്ങളടെ. ചെവിക്കൊള്ളേണമേം 

നിതിയെ നടത്തുവാനും സത്ൃത്തെ പാലിപ്പാനും സ്യായാധിപതി 
മാകു കൃപകൊടുത്തു. അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു കാപ്പാ൯ നിനക്കു ഇഷ്ടമ 
ണ്ടാകേണമേ. 

കൃപയുള്ള കത്താവേ., ഞങ്ങളെ. ചെവിക്കൊള്ളേ ണമേ. 

£ വ്വൈസറോയി., ഗവ൪ണരന്മാ൪, രം നാട്ടിലെ പൊളിററിക്കത 
ഏജന്വ് മുതലായി ചക്രവത്തിയുടെ കീഴില് അധികാരമുള്ള എല്ലാവരും 
നിന്െറ മഹത്വത്തിന്നായിട്ടു സകലവും ചെയ്യേണ്ടതിന്നു അവക് കൃപയ 
രള വാന് നിനക്കു ഇഷ്ടമുണ്ടാകേണമേ. 

കൃപയുള്ള കത്താവേ., ഞങ്ങളെ. ചെവിക്കൊള്ളേണമേ. 

രം നാട്ടിന്െറ മഹാരാജാവിനെയും., അവന്െറ കീഴില് അധി 
കാരമുള്ള എല്ലാവരെയും നിന്െറ സത്യംകൊണ്ടു പ്രകാശിപ്പിച്ചു നടത്തു 
വാന് നിനക്കു ഇഷ്ടമുണ്ടാകേണമേ. 

കൂപയുള്ള കത്താവേ, ഞങ്ങളടെ ചെവിക്കൊമള്മേണമേ. | 

നിന്െറ സകല ജനങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിച്ചു കാപ്പാ൯ നിനക്കു ഇ 
ഷ്ടമുണ്ടാകേണമേ. 

കൃപയ്യള്ള കത്താപ്്േ ഞങ്ങളടെ ചെവിക്കൊള്മേ ണമേ. 
സകല രാജ്യയങ്ങറാക്കും ഒരുമയും സമാധാനവും ഐകമതയവും നല്ല, 

വാന് നിനക്കു ഇഷ്ടമുണ്ടാകേണമേ. 

തൂപയുക്ക കത്താവേ, ഞങ്ങളെ ചെവിക്കൊള്ളേ ണമേ. 

നിന്നെ സ്റ്റേഹിച്ചു ഭയപ്പെട്ടു, നിന്െറ കല്പനകളി൯പ്രകാരം ൭ 
ത്സാഹര്ത്താടെ നടപ്പാനുള്ള ഹദയത്തെ ഞങ്ങറിക്കു തരുവാന് നിനക്കു ഇ 
ഷൃമുണ്ടാകേണമേ. 

കൃപയുള്ള കത്താവേ, ഞങ്ങക്ചെ ചെവിക്കൊള്ളേണമേ. 
യ വചനത്തെ സെരമൃതയോടെ കേദപ്പാനും., അതിനെ ന പം പ്രവത്തോടെ കൈക്കൊഠ്വാനും, ആത്മാവിനെറ ഫലങ്ങകെ തരു 
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വാനും, നിന്െറ സകല ജനങ്ങദക്കും കൃപ വഭ്ധിപ്പിപ്പാ൯ നിനക്കു ഇഷ്ട 
മുണ്ടാകേണമേ. 

കൃപയുമ്മ കത്താവേ, ഞങ്ങ ചെവികൊടള്ളേ ണമേ. 
ഒതററിയവരെയും വഞ്ചികുപ്പെട്ടവരെയും എല്ലാം സതൃയവഴിയിലേ. 

രു തിരിച്ചുവരുത്തുവാ൯ നിനക്കു ഇഷ്ടമുണ്ടാകേണമേ. 

കൃപയുക്ക കത്താവേ, ഞങ്ങളെ ചെറവിക്കൊള്ളേണമേ. 

നില്ലയന്നവരെ ബലപ്പെടുത്തുവാനും, മനസ്സൂറപ്പില്ലാത്തവരെ സ 
ഹായിച്ചു ആശ്വാസിപ്പിപ്പാനും, വീഴുന്നവരെ എഴുന്നേല്ലിപ്പാനും, ഒടുക്കം 
സാത്താനെ ഞങ്ങളുടെ പാഭങ്ങദക്കു കീഴില് ചതച്ചുകളവാനും നിനക്കു 
ഇഷ്ടമുണ്ടാകേണമേ. 

കൃപയുട്മ കത്താവേ, ഞങ്ങളടെ ചെവിക്കൊങ്മേണമേ. 

ആപത്തിലും ആവശ്ൃത്തിലും അനത്മത്തിലും ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവ 
ക്കും തൃണയും സഹായവും ആശ്വാസവും നല്വാന് നിനക്കു ഇഷ്ടമുണ്ടാ 
കേണ, 

കൃപയുക്ക കത്താവേ. ഞങ്ങളടെ. ചെവിക്കൊള്ളേ ണമേ. 

കരയില് ക്രടെയൊ വെള്ളത്തില് ക്രടെയൊ സഞ്ചരിക്കുന്ന എല്ലാവ 
രെയും, പ്രസവവേദഭനപ്പെടുന്ന സ്റ്രികക്ചെ ഒക്കെയും, സകല രോഗികള്ലെ 
യും. ചെറുപൈതങ്ങള്ലെയും കാത്തു രക്ഷ്മിപ്പാനും $ എല്ലാ തടവുകാരോടും. 

ബഭ്ധന്മാരോടും കരുണ ചെയ്ത്ാനും നിനക്കു ഇഷ്ടണ്ടാകേണമേ. 

കുപയുള്മ കത്താവേ. ഞങ്ങക്ടെ. ചെവിക്കൊള്ളേണമേ. 
ട് 

[| 

പതാില്ലാത്ത പൈതങ്ങക്കെ യും, വിധവമാരെയും, നിരാധാരക്കാ 

രെയും, പീഡിതരെയും എല്ലാം കാത്തു പരി പാലിപ്പാന് നിനക്കു ഇഷ്ടമ 

ണ്ടാകേണമേ. 

കൃപയുക്ക കത്താവേ, ഞങ്ങടെ ചെവിക്കൊമ്മേണമേ. 

സചല ജനങ്ങമോോടും കരുണയുണ്ടാകുവാന് നിനക്കു ഇഷ്ടമുണ്ടാകേ 

ണമേ. 

കൃപയുക്ക കത്താവേ. ഞങ്ങളെ. ചെവിക്കൊള്ളേണമേ 

ഞങ്ങളു ടെ ശത്രുക്ചകോടും. തു പദ്രവക്കാരോടും, ദൂഷ്ഷണക്കാരോടും ക്ഷമ 

ഗിച്ചു, അവരുടെ എടയങ്ങകെ തിരിപ്പാന് നിനക്കു ഇഷ്ടമുണ്ടാകേണമേ, 

കൃപയുള്ള കത്താവേ. ഞങ്ങളെ. ചെവിക്കൊള്മേണമേ. 

ഭൂമിയിലുള്ള വിവിധ ഫലങ്ങകെ. അതാതു സമയത്തു ഞമ്ങഠക്കു ആ 

നുഭവിപ്പാ൯ തക്കവണ്ണ്ണും ഞങ്ങളൂടെ തു പകാരത്തിന്നായിട്ടു തരുവാനും സൂ 

ക്ഷിപ്പാനും നിനക്കു ഇഷ്ടമുണ്ടാകേണമേ. 
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കൃപയുക്ഷ കത്താധവ, ഞങ്ങളെ. ചെവിക്കൊമ്കേണമേ. 

ഞങ്ങനുക്കു സത്യമാനസാന്തരം തരുവാനും. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളും 

ഉ.പേക്ഷകളും അറിയായ്കകളും എല്ലാം ക്ഷമിപ്പാനും, നിന്െറ വിശുഭ്ധ വ 
ചനപ്രകാരം ഞങ്ങളുടെ നടപ്പുകള്ലെ നന്നാക്കുവാനായി നിന്െറ പരിശു. 
ഭ്ധാത്മാവിന്െറ കൂപകൊണ്ടു ഞങ്ങളെ ധരിപ്പിപ്പാനും നിനക്കു ഇഷ്ടമുണ്ടാ 
കേണമേ. 

കൃപയുട്ക കത്താവേ, ഞങ്ങക്ചെ ചെവിക്കൊള്ലേണമേ. 

ക്രൈവത്തിന്െറ പുത്രാ, ഞങ്ങളെ ചെറിക്കൊള്ളേണമേ. 

ഭ്ദവത്തിന്െറ പുത്രാ, ഞങ്ങളെ. ചെവിക്കൊള്ളേണമേ. 

ലോകത്തിനെറ പാപങ്ങള്പെ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിനെറ കുഞ്ഞാടോ;. 

നെറ സമാധാനം ഞങ്ങഠക്കു തരേണമേ. 

ലോകത്തിന്െറ പാവങ്ങള്ചെ ചമക്കുന്ന ലൈവത്തിന്െറ കുഞ്ഞാടേ 
ഞങ്ങച്പോട കരുണ ഉണ്ടാകേണമേ. 

മശിഹായയേ, ഞങ്ങടെ ചെവിക്കൊള്ലേണമേ. 
മശിഹായേ. ഞങ്ങടെ ചെറിക്കൊള്ളേണമേ. 

കത്താവേ., ഞങ്ങചോടു കരുണ ഉ ണ്ടാകേണമേ. 
കുത്താവേ, ഞങ്ങളോടു കരുണ ഉ ണ്ടാകേണമേ. 

മശിഹായേ, ഞങ്ങളോടു കരുണ ഉണ്ടാകേണമേ. 
മശിഹായേ, ഞങ്ങളോടു കരുണ ഉണ്ടാകേണമേ. 

കത്മാവേ. ഞങ്ങമ്പോടു കരുണ തു ണ്ടാ കേണമേ, 
കത്താവേ, ഞങ്ങകോടു കരുണ ഉ ണ്ടാകേണമേ. 

ഴ് അതിന്െറ ശേഷം ഒപ്രസ്റ്റിററരും ജനങ്ങളും ക്രടെ കത്താ. 
വിന്െറ പ്രാത്ഥന ചൊല്ലണം. 

സ്വസഗ്ലത്തിലുഭ്കമവനായ ഞങ്ങളടെ പിതാവേ, നിന്െറ നാമം പ രിശുഭ്ധമാക്കപ്പെടേണമേ. സ്നിനെറ രാങ്യം വരേണമേ. നിന്െറ ഇ ലം സ്വഗ്ലുത്തിലെപ്പോചെ ഭൂമിയിലും ചെയ്യപ്പെടേണമേ, ഞങ്ങളുടെ: ദിവസവുമുള്ള അപ്പും ഇന്നു ഞമ്ങജഠി്കേ തരേണമേ. ഞങ്ങളുടെ നേ ഒര കുററം ചെയ്യുന്നവരോടു ഞങ്ങ ക്ഷമിക്കുന്നതുപോലെ.ം ഞങ്ങള് ടെ കുററങ്ങള്ലെ ഞങ്ങകോടും ക്ഷമിക്കേണമേ. ഞങ്ങടെ പരിക്ഷയിലേ ക കടത്താതെ, ഞങ്ങക്ചെ ഭോഷത്തില്നിന്നു രക്ഷിക്കേണമേ. ആമെന,ം 
പ്രെസ്സിററര. $ കത്താവേ, ഞത്മട ടെ പാപങ്ങമുക്കു ഒത്തവണം 

ഞങ്ങല്ലോടു ചെയ്യരുതേം 

പ്രതിവാക്യം. ഞങ്ങളൂടെ അകൂതൃങ്ങഠക്കു ഭത്തവയ്ക്ട്ും ഞങ്ങള്പോ ൭ പകരം ചെയ്തുയും അരുതേ. 



റ്: 11415 1,110 

നാം പ്രാത്ഥികം. 

നുറുങ്ങിയ ഹൃദയത്തിലെ ഭീദമശ്വാസത്തെയും, സങ്കടപ്പെടുന്നവരുടെ 
ആഗ്രഹത്തെയും നിരസിക്കാത്ത കരുണയുള്ള പിതാവായ ദൈവമേ, ഉ 
പ്ദൂവങ്ങളും അനത്ഥങ്ങളും ഞങ്ങദ്ദെ കഷ്ട പ്പെടുത്തുമ്പോഠ ഒക്കെയും ഞ 
ങ്ങ നിന്െറ മുമ്പാകെ ചെയ്യുന്ന പ്രാത്ഥനകമക്കു കരുണയോടെ സഹാ 
യിക്കേണമേ ; പിശാചിന്െറയൊ. മനുഷ്യന്െറയൊ., വഞ്ചനയാലും ഉ 
പായത്താലും ഞങ്ങമക്കു വിരോധമായി ഉണ്ടാകുന്ന മോഷങ്ങഠം ഇല്ലാതെ 
യായിത്തീന്നും നിന്െറ നന്മയുള്ള വിചാരണയാല് ചിന്നിപ്പോകേണ്ടതി 
ന്നും, അങ്ങനെ നിന്െറ അടിയാരായ ഞങ്ങ യാതൊരു പീഡകളാലും 
കൂ.പദ്രവിക്കപ്പെടാതെ നിന്െറ വിശുഭ്ധ സഭയില് എപ്പോഴും നിനക്കു സ്നോ 
തരം ചെയ്യേണ്ടതിന്നും, ഞങ്ങളുടെ കത്മാവായ യേശുമശിഹാമൂലം ഞങ്ങ 
മൂടെ പ്രാത്ഥന കൃപയോടെ കേരദയും ചെയ്യേണമേ. 

കത്താവേ, എഴുന്നേറവു, ഞങ്ങനക്ഷ സഹായിച്ചു, നിന്െറ 
നാമം നിമിത്തം ഞങ്ങടെ രക്ഷിക്കേണമേ. 

ദൈവമേ, ഞങ്ങളു ടെ പിതാക്കന്മാരുടെ നാളിലും അവക് മുമ്വെയുള്ള കാ 
ലത്തിചും നി ചെയ്യു മഹത്തായ കായ്യങ്ങളെ അവര് ഞങ്ങളോട്ട അറിയി 
ച്ചിരിക്കുന്നു ; ഞങ്ങ ഞങ്ങളു ടെ ചെവികഠ്കൊണ്ടു കേട്ടുമിരിക്കുന്നു. 

കര്താവേ, എഴുനേറവ, ഞങ്ങറക്കു സഹായിച്ചു ; നിന്െറ 
ബഹുമാനം നിമിത്തം ഞങ്ങളെ. രക്ഷിക്കേണമേ. 

പിതാവിന്നും. പൂത്രന്നും, പരിശുഭ്ധാത്മാവിന്നും മഹത്വം ഉണ്ടാ 
കട്ടെ $ | 

പ്രതിവാകൃം. തആദിയിങ്കലും., ഇപ്പോഴും, എന്നേക്കുമുള്ള പ്രകാരം 
തന്നേ. ആമെന്൯ം 

മശിഹായേ, ഞങ്ങളടെ ശത്രുക്കളില്ന ന്നു ഞങ്ങളടെ കാത്തു രക്ഷിക്കേ 

ണമേ. 

ഞങ്ങളടെ അനത്ഥങ്ങടടെ കൃപയോടെ നോക്കേണമേ, 

ഞങ്ങളുടെ ഫ്ൃലയങ്ങളിലെ ഭൂ3ഖങ്ങക്െ കനിവോടെ നോക്കേ 

ണമേ. 

ന്പന്െറ ജനങ്ങ ടെ പാപങ്ങള്ലെ കരുണയോടെ ക്ഷി 

ക്കേണമേ, 

കരുണയോടെ കടാക്ഷ'ച്ചു ഞങ്ങളുടെ പ്രാത്ഥനകട്ടെ കേഷക്കേ 

ണുമേ. 

ഭാവിഭിനന്െറ പുത്രാ, ഞങ്ങക്ോടു കരുണയുണ്ടാകേണമേ. 



ലിത്താനി 4.5: 

മശിഹായേം ജപ്പോഴം, എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ. ചെവിക്കൊങള്ളേണമേ. 

മശിഹായേ. ഞങ്ങളെ കൃപയോടെ ചെവിക്കൊമ്ളേണമേ 

കത്മാവായ മശിഹായേ. ഞങ്ങമെ. കൃപയോടെ ചെവിക്കൊള്ളേ 

ണമേ. 

പ്രെസ്റ്ിററമ, കത്മാവേ, നിന്െറ കരുണയെ ഞങ്ങളില് പ്രകാ 
ശിപ്പിക്കേണമേ. 

പ്രതിവാകും. ഞങ്ങ നിന്നില് ആശ്രയിക്കുന്നപ്രകാരം തന്നേ. 

നാം പ്രാത്ഥിക്ക. 

പിതാവേ, ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനതകളെ കരുണയോടെ നോക്കേണമെ 

ന്നും, ഞഞ്ങധക്കു ഏററവും ന്യായമായി വരേണ്ടതായ സകല മോഷങ്ങ 
്പെയും ഞങ്ങളില് നിന്നു നിന്െറ നാമത്തിന്െറ മഹത്വത്തി ന്നായിട്ടു അക 
ററികടയേണമെന്നും ഞങ്ങ നിന്നോടു താഴ്ചയായി അപേക്ഷിക്കുന്നു; 
ഞങ്ങളൂടെ സകല ഉപദ്ദവങ്ങളിലും ഞങ്ങറം ഞങ്ങളുടെ പൂണ്ണ്ണ ആശ്രയ 
ത്തെയും വിശ്വാസത്തെയും നിനെറ കരുണയില് വെച്ചു. നിനക്കു ബഹു 
മാനത്തിന്നും മഫത്വത്തിന്നുമായി വിശുഭ്ധിയോടും നിമ്മലതയോടും നട 
ന്നു എപ്പോഴും നിന്നെ സേവിശേണ്ടതിന്നു., ഞങ്ങളടെ ഏക മഭ്ധയസ്ഥനം 
കായ്യസ്ഥനും കത്താവുമായ യേശുമശിഹാ മൂലം കൂപ ചെയ്യേണമേ. 

ത്യമെന്,. 

വിശു. ക്രിസൊസ്ധൊമിനെറ പ്രാത്ഥന 
സവ്വശക്തിയുള്ള ദൈവമേ, ംരം സമയത്തു ഏക മനസ്സോടെ ഞങ്ങളു ടെ. 
പൊതുവായ അപേക്ഷകട്ടെ കഴിപ്പാന് നീ ഞങ്ങഠക്കു കൃപ തന്നിരിക്കു 
ന്നു; രണ്ടോ മൂന്നോ ചേര നിന്െറ നാമത്തില് ക്രടുമ്പോദ്ര അവരുടെ 
അഭപേക്ഷകകളിന്പ്രകാരം നല്ലം എന്നു വാശത്തവും' ചെയ്യിരിക്കുന്നു ; ഇ 
പ്പോ കത്താവേ, നിന്െറ അടിയാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങദ്ദെയും അപേക്ഷ 
കദ്വെയും അവക്ം ഏററവും ൭പകാരം ആകുംവണ്ണ്്ം നിവ്ൃത്തിവരുത്തി, 
ഇഫലോകത്തില് സത്ൃത്തിന്െറ പരിഷ്താനത്തെയും പരലോകത്തില്, നി 
തൂജിവനെയും ഞങ്ങറക്കു തരേണമേ, ആമെന്, 

൨ കൊരി. ൧൭൩. 

തങ്ങളൂടെ കത്താവായ യേശുമശിഹായുടെ കൃപയും, ദൈവത്തിന്െറ 
സ്റ്റേഹവും, പരിശുഭ്ധാത്മാവിന്െറ ക്ൂട്ടായ്ക്യും ഞങ്ങറ എല്ലാവരോടും ക്രൂ 
ടി എന്നേക്കും ഇരിക്കേണമേ. ആമെന്. 

ഫുവിടെ ല।ത്താനി അവസാനിക്കുന്നു. 



2൧14൧൨11 ചാ 1വച്ടപ്ന്സ്, 
11204 പ്ല, 00൧൧൭109. 

ചില പ്രുതേേക കാലങ്ങളില് ചെയ്യേണ്ടുന്ന 

പ്രാത്ഥനകളും സ്യോത്രങ്ങളും 

41 ചിത്താനിയിലും., കാലത്തെയും വൈകുന്നേരത്തെയും പ്രാത്ഥനാക്രമ 

ത്തിലും ഒടുക്കമുള്ള രണ്ടു പ്രാത്ഥനകമക്കു മുമ്വേ ഇവ ചൊല്ലണം. 

14൧1-15 

പ്രാതഥനകശ 

മെക്കുപേണ്ടി 

“ഭദൈവമേ, സ്വഗ്രസ്ഥപിതാവേ. നിന്െറ രാജ്യത്തെയും അതിന്െറ നീ 

തിയെയും അന്വേഷിക്കുന്ന എല്ലാവക്ും ശരീരപോഷണത്തിന്നു ആവശ്യ 

മുള്ള വസ്തുക്കകചെ ഒക്കെയും നല്യമെന്നു നിന്െറ പുത്രനായ യേശുമശിഹാ 

യെക്കൊണ്ടു വാശത്തം ചെയ്യിച്ചപ്രകാരം, ഞങ്ങളുടെ ആശ്വാസത്തിന്നാ 

യിട്ടും, നിന്െറ മഹത്വത്തിന്നായിട്ടും, ഭൂമിയിലെ ഫലങ്ങളെ. ഞങ്ങ അ 
നുഭവികുത്തക്കവണ്ണ്ണം., ഞങ്ങളുടെ രം ആവശ്യൃത്തിലേക്കു മതിയാകുന്ന മ 

ഗയും വ൪ഷവും അയക്കേണമെന്നു ഞങ്ങ ഞങ്ങളടെ കത്താവായ യേശു 

മശിഹാമൂലം നിന്നോടു അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമെ൯. 

മല ത്തോക്ചെക്കായിട്ടു. 

സവധ്വശക്തിയുമ്മ കത്താവായ ദൈവമേ. നീ മനുഷ്യന്െറ പാപം ഹേതു 

വായിട്ടു പവ്വത്തില് എട്ടു ആളൂ.കടപെ. ഒഴികെ. ലോകത്തെ ഒക്കെയും ജല 

പ്രക്യത്താത നശിപ്പിച്ചശേഷം, മേലാല് ലോകത്തെ വീണ്ടും അങ്ങനെ 

നശിപ്പിക്കയില്ല എന്നു നിന്െറ മഹാ കരുണകൊണ്ട വാശത്തം ചെഷ്യിട്ടു 

ണ്ടല്ലൊ. ഞങ്ങളുടെ അകൂതൃങ്ങറ ഹേതുവായി മഴയാലും വെളങ്ളത്താ 

മുള്ള ബാധെക്കു ഞങ്ങ ന്യായപ്രകാരം പാത്രങ്ങമ്ായിതിന്നിരിക്കുന്നു എ 

ജിലും., ഞങ്ങ നേരായി മാനസാന്തരപ്പെട്ട അതാതു കാലത്തു ഭൂമിയിലെ 
ത യ] 4 

ഫലങ്ജട്ടെ. ഞങ്ങറ്ര അന്ുഭവിക്കുത്തക്വശ്ശൂ്റും ന്നീ ഞങ്ങമക്കു നല്ല തോച്ച 

യെ തരേണമേ ; നിന്െറ ശി ക്ഷകൊണ്ടു ഞങ്ങളുടെ നടപ്പുകളെ. നന്നാ 
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ക്കുവാനും, നിന്െറ കരുണെക്കുവേണ്ടി നിനക്കു സ്യോത്രവും സ്തൂതിയും ചെ 

യ്്കാന്ദം ഞങ്ങ പഠിക്കുമാറാകേണമെന്നു ഞങ്ങ ഞങ്ങളടെ കത്മാവായ 

യേശുമശിഹാമൂലം നിന്നോടു വിനയമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമെന്. 

ധാന്യക്കുറവും ക്കാമറവുമുഒ്ള കാലത്തേക്കു. 

ഭൈവമേ, സ്വഗ്രസ്ഥപിതാവേ. മഴ പെയ്തരയും ഭൂമി ഫലം തരികയും. 
ഭഗങ്ങ വഭ്ധിക്കയും., മത്സൃങ്ങറ പെരുകുകയും ചെയ്യുന്നതു നിന്െറ ഭാ 
നംകൊണ്ടു ആകുന്നു. നിന്െറ ജനങ്ങളുടെ ഒു8ഖങ്ങഭ്ടെ നോക്കേണമെ 
ന്നു ഞങ്ങറദ്ധ നിന്നോടു അപേക്ഷിക്കുന്നു ; ഇപ്പോ ഞങ്ങ ഞങ്ങളടെ 
അകൂൃത്യങ്ങ ഹേതുവായിട്ടു ഏററവും ന്യായമായി സഹിക്കുന്ന ക്ഷാമവും 

ധാന്തൃക്കറവും മാറി. നിന്െറ ഭയകൊണ്ടു വില സഹായമായും സുഭിക്ഷ 
മായും തീരത്തക്ഷവണ്ണ്ും ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ യേശുമശിഹായുടെ സ്റ്റേ 
ഫം നിമിത്തം കൃപ ചെയ്യേണമേ ടു അവന്നു നിന്നോടും പരിശുഭ്ധാത്മാവി 
നോടുംക്രടെ സകല ബഹുമാനവും മഹത്വവും ഇപ്പോഴും എന്നേക്കും ഉ 
ണ്ടായിരിക്കേണമേ. ആമെന്,. 

അല്ലെ്മില് ഈ പ്രാത്ഥന. 

കരുണയുള്ള പിതാവായ ദൈവമേ, നി എലീശാ പ്രവാചകന്െറ കാല 
ത്ത ശമരിയായില് ഉണ്ടായ വലിയ ധാന്ൃക്കുറവും ക്ഷാമവും ഖെട്ടെന്നു 
സുഭിക്ഷമായും വില സഹായമായും ആകിത്തിത്തുവളല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ 
പാപങ്ങറ ഹേതുവായിട്ടു ഇപ്പോ അപ്രകാരമുള്ള അനത്ഥംകൊണ്ടു ശി 
ക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരായ ഞങ്ങ അതുപോലെ തന്നേ തത്സമയത്തു വേണ്ടു 
ന്ന സഹായം കണ്ടെത്തുവാനായിട്ടു ഞങ്ങക്കോടു കരുണയുണ്ടാകേണമേ 
നിന്െറ സ്വശ്ഗ്രിയ അനുഗ്രഹംകൊണ്ടു ഭൂമിയിലെ ഫലങ്ങക്ടെ. വഭ്ധിപ്പി 
ക്കേണമേ ു ഞങ്ങറ് നിന്െറ ഓലമായ്യമുള്ള നന്മ പ്രാപിച്ചിട്ടു ആയതിനെ 
നിനക്കു മഹത്വത്തിന്നും. അഗതികമക്കു സഹായത്തിന്നും, ഞങ്ങറരക്കു ആ 
ശ്വാസത്തിന്നുമായിട്ടു ഉ പയോഗിപ്പാ൯ ഞങ്ങളുടെ കത്മാവായ യേശുമ 
ശിഹാമൂലം കൂവ ചെയ്യേണമേ. ആമെന, 

യ്യ ദ്ധവും കലഹവുമുള്ള കാലത്തേക്കു. 

സകല രാജാക്കന്മാരുടെയും രാജാവായി സകലത്തിന്നും അധിപതിയാ 
യി സവൃശക്തനായ ദൈവമേ, യാതൊരു സ്തൃഷ്ട്രിക്കും നിന്െറ ശക്തിയോ 
ടം മറുത്തുനില്ലാ൯ കഴിയുന്നതല്ല ; പാപികളെ. ന്യായമായി ശിക്ഷിക്കുന്ന 
തും നേരായി മാനസാന്തരപ്പെടുന്നവരോടു കരുണ ചെയ്യുന്നതും നിനക്കു 
മതാകുന്നുവല്ലോ. ഞങ്ങക്ലെ. ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളുടെ കൈകളില്റിന്നു 
കാത്തു വിടുവിക്കേണമെന്നു ഞങ്ങ നിന്മോടു താണ്ടയായി അപേക്ഷ്ധിക്കു 
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ന്നും അവരുടെ അഹങ്കാരത്തെ താക്രേ ണമേ ;$; അവരുടെ അസൂയയെ 
ശമിപ്പിച്ചു, അവരുടെ ഉ.പായങ്ങക്ചെ അബഭ്ധമാക്കേണമേ $ ഇപ്രകാരം 
ഞങ്ങ നിന്െറ രക്ഷണത്തെ ആയുധമായി ധരിച്ചു, സകല ആവത്തു 
കദ്ളില്നിന്നും ഏപ്പോഴും രക്ഷികുപ്പെട്ടു, സകല ജയത്തെയും നല്ലന്നവ 
നായ നിന്നെ സ്ൂതിക്കേണ്ടതിന്നു നിന്െറ ഏക പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ ക 
ത്താവുമായ യേശുമശിഹായുടെ യോഗ്യതകറ്ഴ മൂലം കൃ ച്ചെയ്യേണമേ. 

ആമെ൯.. 

പകച്ചുപ്യാധിയും പസന്തരോഗവും ഉണ്ടാകുന്ന കാ 
ലത്തേക്കു. 

സവ്ൃശക്തനായ ദ്വൈവമേ, വനത്തില്വെച്ചു മോശെയോടും അഹരോ 
നോടും നിനെറ സ്വന്ത ജനമങ്ങദ ദുശ്ശാധൃമായി മത്സരിക്കകൊണ്ടു അവ 

രുടെമേല് നി നിന്െറ ക്രോധത്താത പകച്ചല്യാധിയെ വരുത്തി ടു അത്ര 

യുമല്ലം, ഭാവീഭരാജാവിനെറ കാലത്തു പകരുന്ന വ്യാധികൊണ്ടു എഴുപ 

തിനായിരം പേരെ നീ കൊല്ലിച്ചു. എങ്കിലും നിന്െറ കരുണയെ ഓ 

ത്തു ശേഷമുമവരെ രക്ഷിച്ചുവല്ലോ ; മഹാ രോഗംകൊണ്ടും മരണംകൊ 

ണ്ടും ഇപ്പോ ബാധിചപ്പെടുന്ന ശേരിഷ്ടപാപികമട്ലായ ഞങ്ങളോടു കനി 

വുണ്ടായി. നീ അക്കാലത്തു പ്രതിശാന്മി കൈകൊണ്ടു. ശിക്ഷിക്കുന്നതിനെ 

നിത്തേണമെന്നു നശിപ്പിക്കുന്ന ഭൂതനോടു കല്ലിച്ചതുപേചെ. ഇപ്പോഴും 

ഈ പകച്ചവ്യാധിയെയും ഭൃഗ്രരോഗത്തെയും ഞങ്ങളില് നിന്നു നീക്കിക്കള. 

വാന് ഞങ്ങളടെ കത്താവായ യേശുമശിഹാമുലം ജഇഷ്ടമുണ്ടാകേണമേ. 
ആമെന്൯.. 

ഭര പട്ടം ഏല്ലാനിരിക്കുന്നവക്ു പേണ്ടി എമ്പ൪ ആകശ്ലവട്ടങ്ങളില് ദിവ 

സേന ചൊല്ലേണ്ടുന്ന പ്രാത്ഥന. 

സവ്വശക്തിയുള്ള ദൈവമേ. ഞങ്ങളുടെ സ്വഗ്ലസ്ഥ 

പ്രിയപുത്രനന്െറ വിലയേറിയ രക്തംകൊണ്ടു ലോകത്തില് എഞങ്ങുമുക്കോരു 

തിരുസഭയെ നിനക്കായിട്ടു സമ്പാഭിച്ചിരിക്കുന്നു ; അതിനെ കരുണയോടെ 

നോകി നിനെറ ആട്ടി൯ശ്ൂട്ടത്തിന്നു എപ്പിസ്കോപ്പാമാരും ഇടയന്മാരുമായ 

നിന്െറ ഭൂതൃന്മാര ഒരുവനെറമേലും പ്പെട്ടെന്നു കൈകളെ. വെക്കാതെ, 

നിന്െറ സഭയിലെ വിശുഭ്ധ ശുശ്രുഷ ചെയ്താന് യോഗ്ൃതയുക്കു ആമയക 

ഒരെ വിശ്വസ്തതയോടും വിവേകത്തോടും തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതിന്നു രേം സ 

മയത്തു അവരുടെ മനസ്സറുകകെ നടത്തി ഭരിക്കേണമേ; ഏതു വിശുഭ്ധ 

സ്ഥാനത്മിന്നും നിയമിക്കപ്പെടുന്നവ൪ തങ്ങളുടെ നടപ്പുകൊണ്ടും ക: 

കാണ്ടും നിന്െറ മഹത്വത്തെ ഗ്ര കാശിപ്പിചു കാട്ടുവാനും, ബക 

തനം ചെയ്താനും അവക്കു നിന്െറ കൃ 

ടെ കത്താവായ യേശുമശിഹാമൂലം 

പിതാവേ. നി നിന്െറ 

ശഠ൭ 

മനുഷ്യരുടെയും രക്ഷ്യ്ായി പ്രയ 

യും സ്വഗ്രീയ അനുഗ്രഹവും ഞങ്ങട 

നല്ലേേണമേ. ആമെന്,. 
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അല്ലെങ്കില് ഇതും. 

സവ്ൃയശക്തനായി സകല നല്ല ഭാനങ്ങള്െയും തരുന്നവനായ ദൈവമേ. 
ദിവൃവിചാരണകൊണ്ട തിരുസഭയില് പല സ്ഥാനങ്ങട്ലെയും നിയമിച്ചി 
രിക്കുന്നു ; ഒയയതില് ഏതു സ്ഥാനത്തിന്നും ശുശ്രുഷയ്ക്ം വിഭിക്കല്പെടുവാ 
നുള്ള, എല്ലാവക്ം നിന്െറ കൂപ നല്ചേണമേ ; അവർ തിരുനാമത്തിന്നു 
മഹത്വത്തിന്നായിട്ടും നിന്െറ വിശുഭ്ധ സഭയുടെ പ്രയോജനത്തിന്നാ 
യിട്ടും നിന്െറ മുമ്പാകെ വിശ്വസ്ധതയോടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടതിന്നു അ 
വരെ നിന്െറ സത്യയോപദേശംകൊണ്ടു നിറെച്ചു, കുററമില്ലാത്ത നടപ്പു 
കൊണ്ടു അവരെ ധരിപ്പിക്കേണമെന്നു ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ യേശുമ 
ശിഹാമൂലം ഞങ്ങ നിന്നോടു താഥ്ലയായി അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമെന്. 

4] മൂമ്പിലത്തെ പ്രാത്ഥനകദ്ധില് ഏതിനന്െറ എങ്കിലും പിന്നാലെ ചൊ 
ല്ലാവുന്ന ഒരു പ്രാത്ഥന. 

എപ്പോഴം കരുണയുണ്ടാകയും ക്ഷമിക്കയും ചെയ്യന്ന സ്വഭാവവും ലക്ഷ്മ 
ണവുമുമ്മ ദൈവമേ, ഞങ്ങടെ താഴ്മയുള്മ അപേക്ഷകളെ. കൈക്കൊള്ളേ 
ണമമേ ടു ഞങ്ങറം ഞങ്ങളുടെ പാപചങ്ങല കൊണ്ടു തല്ലെച്ചു ബന്ധികപ്പെ 
ട്ടവരാകുന്നു, എങില്ും ഞങ്ങളടെ മഭ്ധ്യസ്ഥനും കായ്യസ്ഥനുമായ യ്േശുമ 
ശിഹായുടെ ബഹുമാനത്തിന്നായിട്ടു നിന്െറ മഹാ കരുണയോടുക്രടിയ 
കനിവുകൊണ്ടു ഞങ്ങക്ചെ അഴിച്ചുവിടേണമേ. ആമെന്, 

ട് പാരലിയമെ ക എന്ന പ്രധാന ആലോചനസംയഘം ക്രടിയിരിക്കുന്ന 
കാലത്തു അവക്വേണ്ടി ചൊല്ലേണ്ടുന്ന പ്രാത്ഥന. 

മഹാ കരുണയുമ്ള. ദൈവമേ. ഈ രാജ്ൃത്തിന്നുവേണ്ടി ചൊതുവിലും, ഞു 
ങ്ങടെ ഭക്തിയും കാരുണ്ുവുമേറിയ ചക്രവത്തിയുടെ കീഴില് ഈ സമ 
യത്തു കൂടിയിരിക്കുന്ന പാരലിയമെന്തെന്ന പ്രധാന അലോചനസംഫത്തി 
ന്നുവേണ്ടി പ്രതയകവും ഞങ്ങദ നിന്നോടു താഗ്ലയായി അപേക്ഷിക്കുന്നു : 
നിന്െറ മഹത്വത്തിന്െറ അഭിവൃഭ്ധിക്കായിട്ടും, നിന്െറ സ ം 
ഷ്ജ്ലായിട്ടും,, ഞങ്ങളു ടെ രവജ്യാധിപതിയുടെയും 
യും രക്ഷണത്തിന്നും, ബഹ്ുമാനത്തിന്നും, 

ടഡയുടെ നന്മ 

അവനെറ രാജ്യങ്ങളുടെ 
കേ്ഷേമത്തിന്നും ആയിട്ടും അവ 

രുടെ ആലോചനകള്ലെ ഒക്കെയും ക്രമപ്പെടുത്തി സാധിപ്പിപ്പാന് നിനക്കു ഇഷ്ടം തോന്നേണമേ ടു അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങകാത സകല കായ്യങ്ങകും ഏററവും നല്ലതും സ്ഥിരമുമ്മതുമായ അടിസ്ഥാനങ്ങളിന്േത, ക്രമമാക്കി ഉ. റപ്പിക്ചപ്പെട്ടും അതിനാല് ഞങ്ങളുടെ ഇടയില് സമാധാനവും. സൌഭാഗ്യ വും, നേരം, ന്യായവും സതുമാഗ്ധ്വും, ദൈവഭക്തിയും എല്ലാ തലമുറ കമക്കുമായി സ്ഥിരപ്പെടരമാറാക്കേഖെമേ; ഓവയെയും മററ ആവശ്യമുള്ള സകലത്തെയും, അവക്കും. ഞങ്ങറിക്കും, നിന്െറ സകെക്കു മുഴുവന്നുംലേ 
3. 
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ണ്ടി ഞങ്ങളു ടെ വാക്ണു പ്പെട്ട കത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശുമശിഹായു 
ടെ നാമത്തിലും മഭ്ചൃസ്ഥ തയാലും ഞങ്ങ മാഴ്ചയോടെ യാചിക്കുന്നു. 
ആമെനന്ം 

1 സകലവിധത്തിലുമു്മ. മനുഷൃക്കംവേണ്ടി ചൊല്ലേണ്ടുന്ന ്രാത്ഥനം 
ലിത്താനി ചൊല്ലൂവാ൯ നിയമിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഭിവസങ്ങളില് ചൊല്ലേ 

ണ്ടുന്നത് . 

സകല മനുഷ്യവഗ്ശത്തിനെറയും സ്രഷ്ടാവും പരിപാലകനുമായ ലൈ 
വമേ., സകല വിധത്തിലും അവ ഡ്ഥയിലും മുള്ള മനുഷ്ൃക്ും വണ്ടി ഞ 
ങ്ങ നിന്നോടു താണ്ടയായി അപേക്ഷിക്കുന്നു ; അവക് നിന്െറ വഴിക 
ല്വെയ്യം, സകല രാജ്ൃക്കാക്ും നിന്െറ രക്ഷയെയും അറിയിപ്പാ൯ നിനക്കു 
ഇഷ്ടമുണ്ടാകേണമേ ; ഞങ്ങ കാതോലിക സഭയുടെ നമയ്യെക്കുവേണ്ടി 
വിശേഷാല് പ്രാത്മിക്കുന്നു ; ആയതു നിന്െറ നല്ല ആത്മാവിനാല് നട 
ത്തി ഭരിചപ്പെട്ടു., തങ്ങ ക്രിസ്യാനികഠ എന്നു അനുസരിച്ചു പറയുന്ന 
എല്ലാവരും സത്ൃവഴിയിലേക്കു നടത്തപ്പെട്ടു, ആത്മാവിനെറ ഐകൃത 
യിലും ൩ മാധാനബതസ്ധത്തിലും, നീതിയുള്ള നടപ്പിലും വിശ്വാസത്തെ പ്ര 
മാണിക്കുമാറാകേണമേ. ഒടുക്കം മനസ്സിലൊം, ശരിരത്തിലൊ, അവസ്ഥ 

യിലൊ., വല്ല പ്രകാരത്തിലും അനത്ഥമൊ ഞെരുകകൊ സഹിക്കുന്ന എല്ലാ 

വരെയും [?* വിശേഷാല് തങ്ങദക്കുവേണ്ടി ഞ 

ഞ്ജ പ്രാത്ഥിക്കെണമെന്നു അപേക്ഷിച്ചിട്ടും ** ഇതു, സഭയുടെ പ്രാ 

വരെയും] ഞങ്ങ നിന്െറ പിര്ൃഭയയിലേക്കു ത്ഥ൭ നക്കാ യി ആരെ 

ഭരമേല്ലിക്കുന്നു; അവരുടെ കഷ്ടതകളില് ക്ഷമ ജിലും അപേക്ഷിച്ചിടട 

യെയും അവരുടെ സകല ഭൂ3ഖങ്ങളില് നിന്നും ഒപ്പോ ചൊല്ലൂവാനു 

സന്ത്മോഷമുഭല തിച്ചുയെയും നല്ലി, അവരുടെ മ്ളതാകുന്നു. 

പലവിധ ആവശ്യങ്ങളിനുപ്രകാരം അവരെ 

ആശ്വസിപ്പിച്ചു സഹായിപ്പാ൯ നിനക്കു ഇഷ്ടമുണ്ടാകേണമേ. ഇപ്രകാ 

രം ഞങ്ങ യേശുമശിഹാ നിമിത്തം തന്നേ യാചിക്കുന്നു. ആമെന്, 

 ചക്രവത്തിക്കും പാ൪ലിയമെന്തിന്നും വേണ്ടിയുള്ള 

പ്രാത്ഥന 

8൪ കാലത്തെയും വൈകുന്നേരത്തെയും പ്രാത്ഥനയില് ചക്രവത്തിക്കും 

രാജകുടുംബത്തിന്നും പാരലിയമെന്തിന്നും വേണ്ടിയുള്ള പ്രാത്ഥന 

കഠക്കു പകരം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതുള് . 

കത്താപേ. രാജാമന്മാരുടെ രാജാവും കത്താകുന്മാരുടെ കത്താവുമായി 

ഞങ്ങടെ സ്വഗ്്രസ്ഥപിതാവേ, ഈ രാജൃത്തിന്െറ ചക്രവത്തിയു.. ഞങ്ങ 

ം 
0 ശ്ര 

ഉടെ കാരുണ്യമേറിയ അധിപതിയും ആയ ഷ്മോജ്മുു രാജാവിനെ 
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യ്യു, ഞങ്ങടെ കയയുള്ള ഡ്ലിശ ബേത്ത് രാജകുമാരിയെയും അമ്മ 

ഹാണിയായ മേ റിരാങ്ഞിയെയും, രാജകുടുംബത്തിലുള്ള. എല്ലാവരെയും 

കൃപയോടെ കടാക്ഷിക്കേണമെന്നു ഞങ്ങറ നിന്നോടു മന3പൂവ്ൃമായി 
അപേക്ഷിക്കുന്നു. പാരലിയമെന്തു എന്ന പ്രധാന ആലോചനസം 
ഷത്തെ സകല ആലോചനകളിലും നടത്തി സഹായിക്കേണമെന്നും ഞ 
ങ്ങ പ്രാത്ഥിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇണ്ട്യയില് വൈസറോയി, ഗവരണ 
രന്മാ൪, ജഡ്്റിമാ൪, ഈ രാജ്ൃത്തിലെ പൊളിററിക്കല് ഏജന്വ൮ മുതലാ 
യി ഞങ്ങളുടെ ചക്രവത്മിയുടെ കീഴില് അധികാരമുള്ള എല്ലാവരും 
നിന്െറ വിശുഭ്ധ നാമത്തിനെറ ബഹമാനത്തിന്നും, നിന്െറ സഭയു 
ടെയും ജനങ്ങളുടെയും നന്മയ്ക്കും ആയിട്ടു സകലകായ്യക്ങള്ലെയും ഒ്ഞോ 
നത്തോടും, നീതിയോടും. കരുണയോടും. ക്രമപ്പെടുത്തി നടത്തുമാറാ 
കേണമെന്നും ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ യേശുമശിഹാ മൂലം ഞങ്ങ ആ 
പേക്ഷ്ധിക്കുന്നു. ആമെന്. 

മഹാരാഷ്മാവിന്നു വേണ്ടിയുയമുള പ്രാത്ഥന 

രാജാ കന്മാക്കും സകല അധികാരികമക്കേം വേണ്ടി പ്രായ്ഥിക്കേണമെന്നു 
തിരുവചനത്തില് ഞങ്ങളോടു കല്ലിച്ചിരിക്കുന്ന സവശക്തനായ ഭൈവമേ, 
ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്െറ അധിപതിയാകുന്ന മഹാരാജാവ:നെയും, രാജയ] 
ത്തു ഉ ല്യോഗസ്ഥന്മാരെയും കരുണയോടെ കടാക്ഷിക്കേണമേ. ൩) 
ന്െറ സ്വഗ്ലിയ വെളിച്ചംകൊണ്ടു രാജാവിന്െറ ഹൃദയത്തെ പ്രകാശി 
പ്പിച്ചും അവന്െറ ശ്രമങ്ങദ്ധ എല്ലാം നിന്െറ മഹത്വത്തിന്നും പ്രജകളൃടെ 
ഗുണത്തിന്നും ആയി തീരുവാന് കൃപയരുക്ശേണമെന്നു ഞങ്ങളുടെ ഏക മ 
ഭ്ധൃസ്ഥനും രക്ഷിതാവുമായ യേശുമശിഹാമൂലം ഞങ്ങ താണ്ടയോടെ അ 
ചേക്ഷിക്കുന്നു. ആമെന്. 

സുപിശേഷപ്രസിഭ്ധിക്കു പേണ്ടിയുള്ള പ്രാത്ഥന 
സകല മനുക്കൃരെയും ഉ ണ്ടാദ്ദിയവനും. 
കെക്കാതെ, പാപി മരിക്ടണമെന്നല്ല, അവന് മനസ്സുതിരിങു ജിവിക്കണ മെന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്നവനും ആയ കരുണയുള്ള ദ്വൈവമേ, നിന്െറ സത ത്തെ കുറിച്ചു അറിവു ഫപ്പാത്തവരായ എല്ലാവരോടും കരുണയുണ്ടായി സകല അറിയായ്കുയെയും ഹുദയകാഠിന്ൃത്തെയും നിന്െറ നത്തെ റിച്ചുള്ള നിന്ദയെയും അവരില് നിന്നു നിക്കിക്കകയേണമേ. വാഴ ഒ കത്താവേ. ഇങ്ങനെ അവര് സാക്ഷാ യിസ്രായേല്ല്യാരിത മം രോടു കൂടെ രക്ഷികുപ്പെട്ടു നിന്നോടും പരിശുഭ്ധാത്മാവിനോടും ടെ ഏകദഭൈവമായി കാലാവസാനം ക്രടാതെ ജീവിച്ചു വാഴന്നവനായി. ഞങ്ങളടെ കത്താവായ യേശുമശിഹായാകുന്ന ഒരു ഇടയന്നു കീഴിക 

മു.ണ്ടാക്കിട്ടുള്ള ഒന്നിനെയും പ 
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ഒരു കൂട്ടമായ തീരേണ്ടതിന്നു അവരെ നിന്െറ തൊഴുത്തിലേക്കു കൂട്ടി 
രുത്തേണമേ, ആമെന്, 

അല്ലെങ്കില് ഇതു. 

ഭൂതലത്തിലെങ്ങും കുടിയിരിപ്പാ൯ സകല മനുഷ്യജാതിയെയും ഒരുത്ത 
നില്നിന്നു ഉ ണ്ടാക്കിയവനും, ഭൂരത്തുമ്ളവരും സമീപത്തുള്ളവരുമായ എല്ലാ 
വക്കം സമാധാനത്തെ സുവിശേഷിപ്പാനായിട്ടു നിന്െറ വാഴ്സ പ്പെട്ട പുത്ര 
നെ അയച്ചവനുമായ ദൈവമേ, ഈ മദേശത്തിച്ചെ ജനങ്ങ എല്ലാവരും. 
നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നതിന്നും കണ്ടെത്തുന്നതിന്നും കൃപ ചെയ്യേണമേ. 
സ്വഗ്റുസ്ഥനായ പിതാവേ, സകല ജഡത്തിന്മേലും നിന്െറ ആത്മാവി 
നെ പകരും എന്നുള്ള വാഗ്ദത്തം ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായ യേശുമശിഹാ 
മുലം വേഗത്തില് നിവ്ൃത്തിയാക്കേണമേ. തആആമെന്, 



1 ൧ു[ാപ്ഗ്പ്ഥ 

സ്മോത്രങ്ങള് 

4] പൊതുവിലുള്ള സ്യോത്രംം 

സവധ്വശക്തിയുള്ള ദൈവമേ, സകല കരുണകളുൃടെയും പിതാവേ അ 

യോഗ്യരായ അടിയാരോടും സകല മനുഷ്യരോടും പ്രത്യകം നിചെ 

ഷു കരുണകളലെക്കുറിച്ചു ഇപ്പോറ്ര സ്തൂതികക്കെ. 

യും സ്യോത്രങ്ങദ്വെയും ചെയ്താന് ആഗ്രഹിക്കു * ഇതു തങ്ങമക്ഷ വേ 

ന്നവരോടും ) നിനക്കുള്ള സകല നമയ്യെക്കായി ണ്ടി പ്രാത്ഥനകഠ്ഠ ചെ 
ട്ടും ആര൪ദ്രകരുണെക്കായിട്ടും ഞങ്ങ നിനക്കു യ്യിച്ചിട്ടുഭമവ൪ വല്ലവരും 

മഹാ വിനയവും മനഃചൂവ്വവും ആയുള്ള സ്പോ സ്പലോത്രം ചെയ്താനായിട്ടു 
തരം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങ സൃഷ്ടിച്ചതിന്നും പ അപേ ക്ഷിക്കുടമ്പാറ്ര 
രിപാലിക്കുന്നതിന്നും ഓ ആയുസ്സിലെ സക ചൊല്ലേണ്ടുന്നതാകുന്നു. 

ല അനുഗ്രഹങ്ങറക്കം വേണ്ടിയും ; എല്ലാററി 
ന്നും മേലായി ഞങ്ങളടെ കുത്താവായ യ്േശുമശിഹാമൂലം ലോകത്തെ വീ 
ണ്ടെടുത്ത നിന്െറ വിലമതിച്ചുക്രടാത്ത സ്റ്റേഹത്തിന്നു വേണ്ടിയും  കൃപ്പാ 
വഴികമ്ക്ക വേണ്ടിയും ; മഹത്വത്തിന്െറ പ്രത്യാശെക്കു വേണ്ടിയും; ഞ 

ഞ്ജ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങറ മായം ക്രടാതെ നന്ദ 
യുള്ളവയായി തീഭരണ്ടതിന്നും നിന്നെ സേവിക്കുന്നതിന്നു ഞങ്ങടെ. ഏല്ലി 
ച്ചു, ഞങ്ങളുടെ നാള കര ഒക്കെയും വിശുഭ്ധിയോടും നീതിയോടും നിന്െറ 
മുമ്പാകെ നടന്നു, അങ്ങനെ ഞങ്ങടെ അധരങ്ങശകൊണ്ടു മാത്രമല്ല. ഞ 
ങ്ങളുടെ നടപ്പിലും ക്രടെ നിന്െറ സ്ത്ൂതിയെ പ്രസിദ്ധിപ്പെടുത്തേണ്ടതി 
ന്നും നിനെറ സകല കരുണകളെലെയും കുറിച്ചു തക്തായ ബോധം ഞു 
ഞ്ങറിക്കു തരേണമെന്നു, ഞങ്ങക്ച ടെ കത്താവായ യേശുമശിഹാമൂലം ഞ 
ഞജറ്ം നിന്നോടു അപേക്ഷിക്കുന്നു ; അവന്നും, നിനക്കും, പരിശുഭ്ധാത്മാ 
വിന്നം സകല ബഹുമാനവും മഹത്വവും, കാലാവസാനം ക്രടാതെ മ 
ണ്ടായിരിക്കേണമേ. ആമെന്. 

മഴെക്കു വേണ്ടി. 

നിന്െറ കൂപയുക്ക വിചാരണകൊണ്ടു ഭൂമി മനുഷ്ഷൃക്കു ഉ പകാരത്തിന്നാ 
യിട്ടു ഫലം തരുവാന് തകുവധ്ക്്്ും മുന്മഴയും പിന്മഴയും അതില് പ്പെയയി 
ക്കുന്ന ഞങ്ങളടെ സ്വദ്ററസ്ഥപിതാവായ ദൈവമേ, അയോഗൃരായ അടി 
യാക്കു വലിയ ആശ്വാസത്തിന്നായിട്ടും, നിന്െറ പരിശുഭ്ധ നാമത്തിന്െറ 
മഹത്വത്തിന്നായിട്ടും, ഞങ്ങളുടെ കത്മാവായ യേശുമശ।ഹായില് നിന 
ക്കുള്ള കരുണകറ മൂലം നിന്െറ അവകാശത്തിന്മേല്, ഞങ്ങളുടെ അത്യാ 
വശുൃകാലത്തു സന്തോഷകരമായ മഴയെ അയച്ചു, ഉണങ്ങിയ ഭൂമിയെ 



ടി. മാവു 

തണുപ്പിപ്പാ൯ ഇഷ്ടം തോന്നിയിരികുകൊണ്ടെ ഞങ്ങ നിനക്കു വിനയമുള്ള 
സ്പോത്രം ചെയ്യുന്ന. ആമെന്. 

മഴത്തോച്ചെക്കു വേണ്ടി. 

കത്മാവായ ദൈവമേ, ഈയിടെ അതിവരഷത്താലും പെരുവെള്ളത്താലു 
മുണ്ടായ ബാധകൊണ്ടു നീ ഞങ്ങക്ലെ സ്യായമായി താഴ കയും നിന്െറ കുരു 
ണകൊണ്ടു സമയോചിതവും സുഖകരവുമായ കാലഭേദം വരുത്തുകയും 
ചെയൃതിനാത ഞങ്ങളടെ മനസ്സുകക്ചെ ശാന്തമാക്കി ആശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കു 
ന്നു; നിന്െറ ഈ കരുണെക്കായി ഞങ്ങ നിന്െറ പരിശുദ്ധനാമത്തെ 
സ്കതിച്ചു മഹത്വ പ്പെടുത്തുന്നു ; നിന്െറ പ്രീതിവാത്സല്യത്തെ തലമുറതലമു 
റയായി എപ്പോഴും ഞങ്ങ അറിയിക്കയും ചെയ്യും ഞങ്ങളുടെ കത്താവാ 
യ യേശുമശിഹാമൂലം തന്നേ. ആമെന്. 

സുഭിക്ഷതെക്കു വേണ്ടി, 

മഹാ കരുണയുള്ള പിതാവേ. നീ നിന്െറ കൃപയുള്മ നന്മകൊണ്ടു തിരു 
സഭയുടെ ഭക്തിയുള്ള പ്രാത്ഥനകദെ. കേട്ടു ഞങ്ങളുടെ ക്ഷാമത്തെയും ധാ 
സുക്കുറവിനെയും മാററി വിലസഹായവും സുഭിക്ഷതയും വരുത്തിയിരിക്കു 
ന്നുടു നിന്െറ ഈ പ്രതേക ഒമായ്യത്തിന്നുവേണ്ടി ഞങ്ങശ നിനക്കു വി 
നയമുള്ള സ്യനോത്രം ചെയ്യുന്നു. നിന്െറ മഹത്വത്തിന്നും ഞങ്ങളുടെ ആ 
ശ്വാസത്തിന്നമായിട്ടു ഞങ്ങളു ടെ നാടു സമൂഭ്ധിയായി ഫലങ്ങക്ചെ തരേണ്ടു. 
ന്നതിന്നു, ഇനി മേലാലും നിന്െറ പ്രിതിവാത്സല്ൃത്തെ ഞങ്ങദുക്കു ഇടവി 
ടാതെ കാണിക്േണമെന്നു ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ യേശുമഥശിഹാമൂലം ഞു 
ങ്ജഠ നിന്നോടു അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമെന്, 

സമാധാനത്തിന്നും ശത്രുക്കളില് നിന്നുള്ള വിടുതലിന്നും വേണ്ടി. 

സവധൃവശക്തസായ ദ്ദൈവമേ, നീ നിന്െറ അടിയാക്കു ശത്രുക്കളുടെ നേ 
രെ രക്ഷയുടെ ബലമുഭ്മ കോട്ടയായിരിക്കുന്നും ഞങ്ങളെ ചുററിയിരുന്ന 
വലിയ ആപത്തുകളില് നിന്നു ഞങ്ങടെ. രക്ഷ്മിച്ചതിന്നായി ഞങ്ങശ നിന 

ക്കു സ്റ്ുതിയും സ്യോത്രവും ചെയ്യുന്നു ു  ഞങ്ങ അവയ്ക്കു രയായി ഭവിക്കാ 
ഞ്ഞതു നിനെറ ഭയയാകുന്നു എന്നു ഞങ്ങ അനുസരിച്ചുകൊകൂളുന്നു$ു നി 

ഞങ്ങളു ടെ രക്ഷമിതാവും ബലമുള്ള, സഹായിയുമാകുന്നു എന്നു ലോകം ഒ 

ക്കെയും അറിവാന് തക്വഷ്്ും ഇപ്രകാരമുള്ള കരുണകകെ ഇനിയും ഞ 

ങ്ജറരക്കു ഇടവിടാതെ നപ്പേണമെന്നു ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ യേശുമശി 

ഹാമൂലം ഞങ്ങ നിന്നോടു അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമെന്. 

സ്വകേശത്തു ആകപ്പാടെ സമാധാനം വരുത്തിയതിന്നു വേണ്ടി. 

നിതൃനായ ശകമൈവമേ, ഞമങ്ങമൃയടെ സ്വശ്ശൂസ്ഥപിതാവേ, നീ മാത്രമെ 



സ്ോത്രങ്ങള് ടു 

ഒരു ഭവനത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ ഏകമനസ്സോടെ ഇരുത്തുകയും. മുഷ്കന്മാ 
രം അടതങ്ങാത്തവരുമായ ജനങ്ങളുടെ ഭൂമ്മഭത്തെ ശമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യു 
ന്നുമള ; ഞങ്ങളിലുണ്ടായ മത്സര കലഹങ്ങളെ ശമിപ്പിപ്പാ൯ നിനക്കു ഇ 
ഷ്ടം ഉ ണ്ടായതൃകൊണ്ടു ഞങ്ങറ നിന്െറ പരിശുഭ്ധ നാമത്തെ സ്തൂതിക്കുന്നും 
ഞങ്ങദ ഇനിമേല് നിന്െറ വിശുഭ്ധ കല്പനകക്കെ അനുസരിച്ചു നടക്കേണ്ട 
തിന്നും, പൂള) ഭക്തിയോടും നേരോടും ശാന്തതയും സമാധാനവുൃമുള്ളവ 

രായി ജീവിച്ചു, നി ഞങ്ങള്ലോടു ചെയു രം കരുണകമ്ക്കേ വേണ്ടി ഞങ്ങ 
ഉടെ സ്റ്തിയും സ്യോത്രവുമാകുന്ന യാഗത്തെ ഇടവിടാതെ നിനക്കു അപ്പി 
ക്കേണ്ടതിന്നും ഞഞ്ങറിക്കു എല്ലാവകും കൃപതരേണമെന്നു ഞങ്ങകൃുടെക 
ത്താവായ യേശുമശിഹാമൂലം ഞങ്ങറ്ധ ഏററവും താണ്മയായി നിന്നോടു 
അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമെന്. 

പകച്ച വ്യാധിയില് നിന്നും മറ വസന്തരോഗങ്ങളില് നിന്നും 
ഒള്ള രക്കഷെക്കു വേണ്ടി. 

കത്താവായ ദൈവമേ. ഞങ്ങളു ടെ പാപങ്ങ൦ നിമിത്തം ഇരയിടെ ഉണ്ടാ 
യ നിന്െറ ഭയകങ്കരമായുള്ള കഠിന ദശനംകൊണ്ടു നീ ഞങ്ങകെ മുറിവേല്ലി 
ക്കയും, ഞങ്ങളുടെ അതിക്രമങ്ങറ ഹേതുവായിട്ടു ഞങ്ങളെ ക്ഷയിപ്പിക്കയും 
ചെയ്തു ഏദ്ധിലും, ഇപ്പോ, ന്യായവിധിക്കിടയില് തന്നെ കരുണയെ ഓ 
ത്ത മരണത്തിന്െറ വായില്നിന്നു ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കക്ലെ വീണ്ടെടുത്തു 
രക്ഷിച്ചിരിക്കന്നതിനാല് ഞങ്ങളടെ. ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കട്ലെയും ശരീരങ്ങ 
ഖ്ലെയും തന്നെ. ഒയയുള്ള പിതാവായ നിനക്കു ഞങ്ങറ്ര ജീവയാഗമായിട്ടു 
അപ്പിച്ചു, തിരുസഭയുടെ നടുവില് നിന്െറ കരുണകടപെ ഞങ്ങളുടെ ക 
ത്താവായ യേശുമശിഹാമൂലം എപ്പോഴും സ്തൂതിച്ചു മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. 
ആമെന്ം 

അല്ലെങ്കില് ഇതു. 
മഹാ കതരുണയുക്ള പിതാവേ. നിന്െറ ന്യായപ്രമാണത്തില് കല്ലിച്ചിരി 
ക്കുന്ന ശിക്ഷക ഒക്കെയും ഞങ്ങളടെ പല അതിക്രമങ്ങളും ഹൃദയ കാഠി 
ന്ൃവും ഹേതുവായിട്ടു സ്തായപ്രകാരം ഞങ്ങളു ടെമേത വരേണ്ടതെന്നു ഞങ്ല 
൦ നിന്െറ മുമ്പാകെ താണ്മയായി അനുസരിച്ചുകൊക് മൂന്നു. എങ്കിലും ഞ 
ങ്ങടെ ക്ഷിണവും അയോഗ്യവുമായ മനത്താഴ്ണയെ നോക്കി. ഞങ്ങട്ടെ എ 
തയും ദുഃഖിപ്പിച്ചിരുന്നതായ പകച്ചവ്യാധിയെ ശമിപ്പിപ്പാനും, ഞങ്ങളുടെ 
ഭവനങ്ങളിത സന്തോഷത്തിന്െറയും സ്രഖ്ൃത്തിലന്റയും ശബ്ദം തിരികെ 
വരുത്തുവാനും, നിന്െറ ആദ്രകരുണകൊണ്ടു ഇഷ്ടം തോന്നിയിരിക്കയാത്, 
ഞങ്ങ നിന്െറ ഭിവൃമഹത്വത്തിങ്കലേക്കു സതിയും സ്യലോത്രവുമാകുന്ന യാ 
ഗം അപ്ല്ിക്കയും നീ ഇപ്രകാരം ഞങ്ങളടെ പാലിച്ചു സംരക്ഷിച്ചതിന്നുചേ 
ണ്ട] ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ യേശുമശിഹാമൂലം നിന്െറ മഹത്വമുള്ള നാ 
മത്തെ സ്റ്തിച്ചു പുകൃൂ്കയും ചെയ്യുന്നു. ആമെന്. 
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സംവത്സരം മുഴുവനും ഉ പയോഗിപ്പ്ാനുദുള, 

അപേക്ഷകളും, ലേഖനങ്ങളും, 
സുവിശേഷങ്ങളും 

] ജ്ഞാപകം. എല്ലാ ഞായറാല്ലെക്കും വിജില് ഉദ്ള പെരുനാമു.കഠംക്കം നി 
യമിച്ചിരിക്കുന്ന അപേക്ഷകഠം അതതിസെറ തലേനാഠം സന്ധ്യാശുശ്രു ഷയിലും 
ചൊല്ലണം. ചു 

ആഗമനത്തില് ഒന്നാം ഞായറാഴ്ച 
അദപവേക്ഷം 

സവ്വശക്തിയുള്ള ഭൈവമേ. നിന്െറ പുത്രനായ യേശുമശിഹാ മഹാ വി 
നയത്തോടെ ഞങ്ങദെ. ദശിപ്പാ൯ വന്ന ംരം മ൪ത്യാവസ്ഥയിലേ കാല 

ത്തില് ഞങ്ങ ഇരുട്ടിന്െറ പ്രവൃത്തികളെ. ഉപേക്ഷിച്ചു, വെളിച്ചത്തി 
ന്െറ ആയുധവശ്ശരത്തെ ധരിച്ചുകൊണ്ടു. ഒടുക്കത്തേ ദിവസം അവന് ജി 

വനുള്ളവരെയും. മരിച്ചവരെയും സ്മ്ായം വിധിപ്പാന് തന്െറ പ്രഭാവ ൧ 

ഹത്വത്തോടെ വീണ്ടം വരുമ്പോ, ഞങ്ങ അമ൪ഷ്യാവസ്ഥയിലേക്കു 
യിത്തെഴുന്നേല്ലേണ്ടതിന്നു. നിന്നോടും പരിശുഭ്ധാത്മാവിനോടും ക്രടെ 
ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ജിവിച്ചുവാഴചന്നവ൯മൂലം ഞങ്ങദ്ക്കു കൃപ തരേണ 
മേ, ത്ആമെന്, 

ര് ക്രിസ്മുമസിനു തലേനാര വൈകുന്നേരംവരെ ആഗമനത്തില് ഏല്ലാദിവസ 

വും മററു അപചേക്ഷകളോടുക്രൂടെ രം അപേക്ഷ ചൊല്ലേട്ടെതാകുന്നു. 

ലേഖനംം റോമ. ൧൮. ൮ മുതല്. 

സുവിശേഷം. വിശു. മത്താ. ൨൭. ൭ മുതതം 

ആഗമനമ്ത'ല് രണ്ടാം ഞായറാട്ടി 
അപേക്ഷ, 

ഞങ്ങളടെ മു പദദശത്തിന്നായിട്ടു വിശുഭ്ധ തിരുവെഴുത്തുകട്ടെ. ഒക്കെയും 

എഴുതിച്ചവനായ വാൂ്പ്പെട്ട കത്താവേ, ഞങ്ങ അവയെ കേട്ടു, വാ 
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യിച്ചു, വിചാരിച്ചും പഠിച്ചും തുമ്മി ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടു നീ ഞങ്ങളുടെ ര 

ക്ഷിതാവായ യേശുമശിഹായില് നിതൃജീവനെ കുറിച്ചു ഞങ്ങറക്കു തന്നി 
രിക്കുന്ന ഭാധ്ൃകരമായ പ്രത്യാശയെ നിന്െറ വിശുഭ്ധ വചനത്താല് ഉ. 

വാകുന്ന സ്ഥിരതയാലും ആശ്വാഡത്താലും ഞങ്ങഠ തഴുകി എപ്പോഴം മു 

൮കെ പിടികേണ്ടതിന്നു കൃപ ചെയ്യേണമേ. ആമെന്൯. 

ലേഖനം. റോമ. ൧൭. ൪൭. മുതത.. 

സുവിശേഷം. വിശു. ലൂക്കൊ. ൨൭. ൨൫ മുതതം 

ആഗമനത്തില് മൂന്നാം ഞായറാഴ്ച 
അപേക്ഷ. 

കുത്താവായ യേശുമശിഹായേ, നിനെറ ഒന്നാമത്തെ വരവില് നിന്െറ മു 
മ്പാകെ വഴി ഒരുക്കുവാന് നിന്െറ ഭൂതനെ നി അയച്ചുവല്ലോ ; ലോക 
ത്തെ സ്ായംവിധിപ്പാനുള്ള നിന്െറ രണ്ടാമത്തെ വരവില് ഞങ്ങ നി 
ഒന്റ മുമ്പാകെ ഇകഷ്ടമുമ്മോരു ജനമായി കാണപ്പെടുവാ൯ തകുവള്ല്്ം, 
നിന്െറ മമ്മങ്ങളുടെ ശുശ്ൂഷക്കാതം ഗൃഹവിചാരകന്മാരും അനുസരണ 
മില്ലാത്തവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ. റീതിമാന്മാരുടെ ജ്ഞോനത്തിലേക്കു തിരി 
ക്കുന്നതിനാല് നിനെറ വഴി ഒരുക്കി നന്നാകേണ്ടതിന്നു കൃപ ചെയ്യേണ 
മെന്നു പിതാവിനോടും, പരിശുഭധാത്മാവിനോടും ക്രടെ എന്നും ഏക 
ദൈവമായി കാലാവസാനം ക്രടാതെ ജിവിച്ചു വാഴുന്ന നിന്നോടു ഞ 
ങ്ങ അപേക്ഷിക്കുന്ന. ആമെന്,. 

ലേഖനം. ൧കൊരി. ര. ൭ മുതത്. 
സുവിശേഷം. വിശു. മത്താ. ക. ൨ മുതല്. 
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അപേക്ഷം 

കത്താവേ, നിന്െറ ശക്തിയെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ഇടയില് വ 
ന്നു മഹാശക്തിയോടെ ഞങ്ങരക്കു സഹായിക്കണമെന്ന ഞങ്ങ നി 
ന്നോടു അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങമ്ക്കു മുമ്പാകെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടത്തെ 
ഓാടുന്നതില് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളൂം ഭൃഷ്ടതയും ഞങ്ങക്ടെ ഏററവും തട 
ഞ്ഞു വിഷ്മുപ്പെടുത്തുന്നതു കൊണ്ടു ഞങ്ങളടെ കത്താവായ നിന്െറ പുത്ര 
ന്െറ പ്രതിശാന്തി മൂലം നിന്െറ ധാരാഭ.മാഡുള്ള കൃപയും കരുണയും ഞു 
ഞെ വേഗത്തില് സഹായിച്ചു രക്ഷിക്കേണമേ. അവന്നും, നിനക്കും, പരിശുഭ്ധാത്മാവിന്നും ബഹുമാനവും മഹത്വവും കാലാവസാനംക്രടാതെ 
തു ണ്ടായിരികേംണമേ. അ്തുമെന്, 

ലേഖനം, ഫിലി, ര: ര: മതത 
സുവിശേഷം. വിശു. യോഹം .. ൧൯ മുതത്, 
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ക്രിസ്പ്മസ് നാള് 

എന്നു സാധാരണയായി വിഭിച്ചുവരുന്ന 

നമ്മുടെ കത്താവിന്െറ ജനനഭിപസം 
അപ്പേക്ഷ. 

ഞങ്ങമക്കുള്ള സ്വഭാവത്തെ എടുപ്പാനായിട്ടും, ഇക്കാലത്തില് എന്നപോ 
ലെ ഒരു റിമ്മലകനുകയില് ജനിപ്പധനായിട്ടും, ഏകജാതനായ പുത്രനെ 
ഞങ്ങമക്കു തന്നിട്ടുമമ സവ്ൃശക്തനായ ഭൈവമേ, ഞങ്ങ വീണ്ടും ജനി 
ചു പുത്രത്വംകൊണ്ടും കൃപകൊണ്ടും നിന്െറ മക്കളായി തീന്നു, നിന്െറ 
പരിശുഭ്ധാത്മാവിനാല്  ഭിവസംതോവും പുതുതാക്കപ്പെടേണ്ടതിന്നു, നി 
ന്നോടും ആ ആത്മാവിനോടും ക്രടെ എന്നും ഏകദൈവമായി കാലാവ 
സാനം ക്രടാതെ ജിവിച്ചുവാഴന്നവനായി ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ ആ 
യേശുമശിഹാമൂലം കൃപ ചെയ്യേണമേ. ആമെന്. 

ലേഖനം. എബ്ബാ, ൭. ൭ മുതല്. 

സുവിശേഷം. വിശും യോഹ. ൭. ൧ മുതല്. 

പിശു. സെഫ്വനൊസിനന്െറ നാള്, 
അര്പപേക്ഷം 

കത്താവേ. നിന്െറ സത്ൃത്തിന്നുവേണ്ടിയുള്ള സാക്ഷ്യം നിമിത്തം ഇവിടെ 

ഭൂമിയില് ഞങ്ങ സഹിക്കുന്ന സകല കഷ്ടങ്ങളിലും ഞങ്ങ സ്വൃയ്ത്തി 

ലേക്കു മേലോട്ടു മ ധ൮നോക്കി. വെളിപ്പെടുവാനിരിക്കുന്ന മഹത്വത്തെ 

വിശ്വാസത്താല് കാണേണ്ടതിന്നു കൃപ ചെയ്യേണമേ ഞങ്ങളുടെ ഏക 

മഭ്ധ്യസ്ഥനും കായ്യ സ്ഥ നുമാകുന്ന നിന്െറ നിമിത്തം കഷ്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ 

വക്കം സഹായിപ്പാന്, ലൈവത്തിനെറ വലത്തുഭാഗത്തു നില്ലുന്ന വാഴ, 

പ്പെട്ട യേശുവേ, നിന്െറ ഒന്നാമത്തെ രക്ത സാക്ഷിയായ വിശുഭ്ധ സ്പ 

ഫാനൊസു തന്നെ കൊലചെയയവക്വേണ്ടി നിന്നോടു പ്രാത്ഥിച്ചതുപോ 

ലെ. ഞങ്ങളും പരിശുദ്ധാത്മാവുകൊണ്ടു നിറഞ്ഞവരായി ഞങ്ങക്ലെ. മു പദ്ര 

വിക്കുന്നവരെ സ്റ്റേഹിപ്പാനും അന്ുഗ്രഫിപ്പാനും പഠികേണ്ടയിന്നു കൃപ 

അരുദ്വേണമേ. ആമെനം 

൦ തതിസെറ ശേഷം ക്രിസ്ത് മസിനുമഭള അപേക്കാ ചൊല്ലെണം. അതു ആട്ടെ 

പിലപ്പിമെറ തമേനാ വൈകുന്നേരംവരെ ദി൨സവും ചൊല്ലണം. 

ലചേഖനമായിട്ടു. അപ്പൊ. പ്ര. ൭. ൭൭ മുതരു. 

സുവിശേഷം. വിശു. ത്താ. ൨൩. ൩൪. മുതല്. 



ക്രിസുമസ്റിന്െറ പിന്നത്തെ ഞായറാട്ടി 59. 

വിശു. യോഹന്നാന് സുപിശേഷകനെറ നാള് 
അപ്പേക്ഷ. 

കരുണയുള്ള കത്താവേ, നിന്െറ അനുഗ്രഹിക്കുപ്പെട്ട അല്ല്യൊസ്ൂലനും സു 
വിശേഷകനും ആയ വിശുഭ്ധ യോഹന്നാനെറ ഉപദഭേശത്താല് നിന്െറ 
സഭ പ്രകാശിപ്പികപ്പെട്ടു,, ഒടുക്കം നിത്ൃജീവനാകുന്ന പ്രകാശത്തില് എ 
ത്തവാ൯ തകുവണ്ണ്ൂം, അതു നിന്െറ സതൃമാകുന്ന വെഭിച്ചത്തില് നടക്കേ 
ണ്ടതിന്നു, അതിന്മേല് നിന്െറ പ്രകാശത്തിന്െറ ശോഭയുള്ള രശ്മികകെ 
വീശിക്കേണമെന്നു ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ യേശുമശിഹാമൂലം ഞങ്ങ നി 
ന്നോടു അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമെന്. 

ലേഖനം. ൭ വിശു. യോഹ. ൭. ൭ മുതല് 
സുവിശേഷം. വിശു. യോഹ. ൨൧. ൭൯ മുതല് 

നിമ്മലശിശുക്കമു. ടെ നാശ 
അപേക്ഷ. 

ശിശുക്കളുടെയും മുലകുടിക്കുന്നവരുടെയും വായില്നിന്നു ബലം നിയമി 
ചും കുട്ടിക തങ്ങളുടെ മരണംകൊണ്ടു നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാ൯ 
സംഗതിവരുത്തിയ സവ്യശക്തനായ ഭൈവമേ, ഞങ്ങളിലുള്കൂ ദുശ്ലണങ്ങളകെ. 
ഒക്കെയും മരിപ്പിച്ചു കൊന്നുകടയേണമേ ു അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ നിമ്മു 
ലമായ നടപ്പുകൊണ്ടം,, മരണത്തോഭവും സ്ഥിരമായി നില്ല്യന്ന വിശ്വാ 
സം കൊണ്ടും, ഞങ്ങദ് നിനെറ പരിശുഭ്ധനാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ട. 
തിന്നു, ഞങ്ങളടെ കത്മാവായ യേശുമശിഹാമൂലം നിനെറ കൃപയാല് ഞ 
ങ്ങളെ. ബലപ്പെടുത്തേണമേ. ആമെ൯. 

ലേഖനമഥായിട്ടു. വെളി. കര.. ൭ മുതല്. 
സുവിശേഷം, വിശു. മത്താ. ൨. ൭൩ മുതല് 

ക്രിസ്മ്മസ്റ്റനെറ പിന്നത്തെ ഞായറഠാഴ്ടി 
അപേക്ഷം 

ഞങ്ങനക്കുമ്മ സ്വഭാവത്തെ എടുപ്പാ നായിട്ടും ഇക്കാലത്തില് എന്നപോലെ 
ഒരു നിമ്മല കന്ൃകയില് ജനിപ്പാനായിട്ടും., ഏകജാതനായ പുത്രനെ ഞ 
ഞ്ജറാക്കു തന്നിട്ടുഷ്ക സവ്ൃശക്തനായ ദൈവമേ, ഞങ്ങദ് വീണ്ടും ജനിച്ചും 
പുത്രത്വംകൊണ്ടും കൃപകൊണ്ടും നിന്െറ മക്കളായി തീ, നിന്െറ പ 
രിശുഭ്ധാത്മാവിനാത ദടിവസംതോവം പുതുതാക്കപ്പെടേണ്ടതിന്നു, നിന്നോ 
ടം ആ ആത്മാവിനോടും ക്രടെ എന്നും ഏകക്ൈൈവമായി കാലാവസാനം 
കൂടാതെ ജിവിച്ചുവാഴുന്നവനായ ഞങ്ങളൂടെ കത്താവായ ആ യേശുമശി 
ഹാലൂലം കൃവചെയ്യേണമേ. ആകെന്൯ം 

ലേഖനംം ഗലാ. രം. കമൃുതല് 
സുവിശേഷം, വിശു. മത്താ. ൧. ക൮ മുതല് 



൭0 1111. വട ൨൦ സ്ന്ടന 

മശിഹായ്യടെ പരിച്ഛേദന 
അപേക്ഷ, 

നിന്െറ വാകൂ്പ്പെട്ട പുത്ര൯ മനുഷ്യവശ്ശുത്തിനുവേണ്ടി പരിച്കേടന ഏ 
പ്ലാനും ന്യായപ്രമാണത്തെ അനുസരിപ്പാനും ഇടവരുത്തിയ സവ്ൃശക്ത 
നായ ദൈവമേ. ഞങ്ങടെ പഎദയങ്ങളും സകല അവയവങ്ങദും ലൌ 
കികവും ജഡമയവും ആയ സകല മോഹഫങ്ങദക്കും മരിച്ചു. ഞത്ജസ എ 
ല്ലാ കായ്യങ്ങളിലും നിന്െറ വാഷ്ണുപ്പെട്ട ഫിതത്തെ അനുസരികേണ്ടതി 
ന്നു, ആത്മാവിന്െറ സതൃപരിച്ചേലനയെ നിന്െറ പുത്രനായി ഞങ്ങളു 
ടെ കത്താവായ ആ യേശുമശിഹാമൂലം ഞങ്ങനക്കു നല്ലേണമേ. 

1 ആമെന,ം 

ലേഖനം. റോമ. ഭര. ൮ മുതല് 

സുവിശേഷം. വിശു. ലൂക്കൊ. ൨. ൭൫൭ മുതല്. 

“81 ഗരം അപേക്ഷയും ലേഖനവും സുവിശേഷവും മഫത്വപ്രകാശനാഥം വരെ 

ദിപസവും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാകുന്നു. 

മഹത്വചചപ്രകാശം 

അതായതു 

മധിഹാ ജാതികമക്കു വെങ്ധിപ്പെട്ടതു് . 

അപ്പേക്ഷ. 

“ഒരു നക്ഷത്രത്താല് ജാതികളെ വഴി കാണിച്ചു നിന്െറ ഏകജാതനായ 

പുത്രനെ അവക്് വെങ്ളിപ്പെടുത്തിയ ദൈവമേ, ഇപ്പോഠന നിന്നെ വി 

ശവാസംകൊണ്ടു അറിയുന്നവരായ ഞങ്ങ രം ആയുസ്സു കഴിഞ്ഞശേഷം 

നിനെറ മഹിമയുള്ള ദൈവത്വത്തെ അനുഭവിപ്പാ൯ ഞങ്ങളുടെ കത്താ 

വായ യേശുമശിഹാമൂലം കരുണയോടെ അരുഭേണമേ., ആമെന്, 

ലേഖനം. എഫെ. ൩., ൧ മുതല്. 

സുവിശേഷം. വിശു. മത്താ. ൨. ൭ മുതതം 

മഹത്വപപ്രകാശത്തിന്നു പി ന്ധ 

ഒന്നാം ഞായറഠാട്കു 

അവേക്ഷ, 

കത്താവേ, നിന്നെ നോക്കിവിലലിക്കുന്നവരായ നിന്െറ ജനങ്ങളുടെ പ്രാ 

ത്ഥനകടെ. കരുബായോടെ കൈക്കൊമ്മേണമെന്നു ഞഞ്ങറ്ഠ നിന്നോടു 

അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്നിന്ന കായ്യങ്ങക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു എന്നു അ 



മഹത്വചവ്ര. പമ്പ നാലാം ഞായറാട്ട് 61 

വര കണ്ടു അറിവാനും, അവയെ വിശ സൃതയോടെ നിവത്തിപ്പാന് അ 

വക് കൃപയും ശക്തിയും ലഭിപ്പാനും ഞങ്ങളുടെ കുത്താവായ യേശുമശി 

ഫാമൂലം കൃപയരുേണമേം ആമെ൯. 

ലേഖനം. റോമ. ൧൨. ൧ മുതല്. 

സുവിശേഷം, വിശു. ലൂക്കൊ. ൨. ര: മുതതം 

മഹത്വപ്രകാശത്തിന്നു പിമ്ച്യ രണ്ടാം ഞായറാഴ 
അപേക്ഷ. 

സ്വരത്തിലും ഭൂമിയിലും മ്മ സകലത്തെയും ഭരിക്കുന്ന സവൃശക്തനും 
നിതൃന്ദമായ ദൈവമേ. നിന്െറ ജനങ്ങളുടെ അപേക്ഷകക്ടെ കരുണ 
യോടെ കേട്ടു, ഞങ്ങളുടെ ആയുഡസ്സിന് നാക്ലെറക്കെയും ഞങ്ങളുടെ കത്താ 
വായ യേശുമശിഹാമൂലം നിന്െറ സമാധാനം ഞങ്ങമക്കു തരേണമേ. 
ആ.മെന്. 

ലേഖനാം റോമ. ൭൧൨. ൬ മുതതം 

സുവിശേഷം. വിശു. യോഹ. ൨. ൭ മുതത്. 

മഹത്വപപ്രകാശത്തിന്നു പിയ മുന്നാം ഞായറാഴ്ച 
അപേക്ഷ, ട: 

സപ്ൃശക്തനും നിതൃനുമായ ദൈവമേ. ഞങ്ങളടെ ബലഹീനതകളെ ക 
രണയോടെ കടാക്ഷിച്ചു, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ആപത്തുകദിലും ആവശ്ൃങ്ങ 
ലിലും ഞങ്ങടെ. സഹായിച്ചു കാത്തുകൊദവാ൯ ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ 
യേശുമശിഹാമൂലം നിന്െറ വലത്തുകൈ നീട്ടേണമേ. ആമെന്. 

ലേഖനം. റോമ. ൧൨. ൧൬ മുതതം 

സുവിശേഷം. റിശു. മത്താ. ൮. ൭ മുതത. 

മഹത്വപപ്രകാശത്തിന്നു പിയ്ച നാലാം ഞായറാഴ്ച 
അപപേക്ഷം 

രങ്ങക്ചടെ സ്വഭാവത്തിനെറ ക്ഷീണത ഹേതു 
മാ യ; റ ലം റ ഞങ്ങ വല്യ വലിയ ആപ്പത്തുകളൃടെ 

ഓടയില് അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു അറിയുന്ന ദൈവമേ, സകല അപ 
കടങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ താങ്ങി, സകല പരീക്ഷകളിലും ക്രടി കടക്കത്തകുഃ 
ശക്തിയെയും രക്ഷണത്തെയും ഞങ്ങളു ടെ കത്താവായ യേശുമശിഹാമൂലം 
ഞഞ്ങമാക്കു നല്ലേേണമേ, ആമെന്,. 

വായി എല്ലാഡ്യ്യോഴ്ചം സ്ഥിര 

ലേഖനം. റോമ. ൭൩. ൭ മുതതി. 
സുവിശേഷം. വിശു, മത്താ. ൮. ൨൩ മുതല്. 



൫2 പ്പ നായ പസ പ്2ദ്മിഡ 

മഹത്വ പ്രകാശത്തിന്നു പിമ്ചു അഞ്ചാം ഞായറാഴ്ച 
അപേക്ഷം 

കത്താവേ. നിന്െറ സ്വഗ്ല്രീയ കൂപെക്കായുള്ള ആശയില് മാത്രം ശരണ 
പ്പെടുന്നവ൪ നിന്െറ മഹാ ശക്തിയാല് എന്നും കാക്പ്പെടേണ്ടതിന്നു, നി 
നെറ കുടുംബമാകുന്ന സഭയെ ഇടവിടാതെ നിന്െറ സത്ചൃമാഗ്ലത്തില് പാ 
ലിക്ഷേണമെന്നു ഞങ്ങളുടെ കത്മാവായ യേശുമശിഹാമൂലം ഞങ്ങഠ നി 
ന്നോട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്ന. ആമെന്,. 

ലേഖനം. കൊചചൊ, ൩. ൧൨ മുതതം 

സുവിശേഷം. വിശു. മത്താ. ൭൩.. ൨൪: മുതല്. 

മഹത്വപ്രകാശത്തിന്നു പിയ ആറാം ഞായറാഴ്ച 
അപേക്ഷം 

ദൈവമേ. പിശാചിനെറ പ്രവൃത്തികക്ചെ അഴിപ്പാനായിട്ടും., ഞങ്ങക്ചെ 
ദൈവമക്ളൊയും നിത്ൃജീവന്നു അവകാശികമദ്ധായും ആക്കുവാനായിട്ടും നി 
ന്െറ വാഴ്പ്പെട്ട പുരൂന് പ്രതുക്ഷനായി ; ഞങ്ങാക്ഷ രേം പ്രത്യാശ ഉ. 
ണ്ടാകകൊണ്ടു അവന് ശക്തിയോടും വകൂരെ തേജുസ്സോടും പിന്നെയും 
പ്രതൃക്ഷനാകുമ്പോറ്ം ഞങ്ങ അവന്െറ നിതൃത്വവും മഹത്വമുള്ള. രാജ്യ 
ത്തില് അവനെപോലെ ആയിത്തിരുവാനായിട്ടു, അവന് നികമ്മലനായി 
രിക്കന്നതുപോലെ ഞങ്ങളെ തന്നേ നിമ്മലികരിപ്പാ൯ ഞങ്ങറ്ക്കു കുപ ന 

ല്യേ,ണമെന്നു ഞങ്ങ നിന്നോടു അപേക്ഷിക്കുന്നു. അവിടെ, പിതാവേ, 
നിന്നോടും പരിശുഭ്ധാത്മാവേം നിന്നോടും കടെ അവന് എന്നും ഏക 

ദൈവമായി കാലാവസാനം കൂടാതെ ജിവിച്ചു വാഴചന്നു. ആമെന്,. 

ലേഖനം. ൭ വിശു, യോഹ. ൩.. ൭ മുതതം 

സുവ.ശേഷം. വിശു. മത്താ. ൨൭:. ൨൯. മുതല്. 

എഴുപതാം ഞായറാഴ്ച 
അതായതു 

നോയമ്പിന്നു മുമ്വെയുള്ള മൂന്നാം ഞായറാഴ്ച 

അപേക്ഷ. 

കത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ കുററങ്ങറ്ര നിമിത്തം ന്യായമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെടു 

ന്ന ഞങ്ങറം നിന്െറ നാമമഹത്വത്തിന്നായിട്ടു നിന്െറ നന്മയാൽ കരു 

ണയോടെ വിടുവിക്പ്പെടേണ്ടതിന്നു, നിന്െറ ജനങ്ങളുടെ പ്രാത്ഥനക 

ദെ. ദയയോടെ കേധക്കേണമെന്നു നിന്നോടും പരിശുഭ്ധാത്മാവിനോടും 

ക്രടെ, എന്നും ഏക ഭൈവമായി കാലാവസാനം ക്രടാതെ ജീവിച്ചു വാഴ 
ി 

൫ 
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ന്നവനായി ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായ യേശുമശിഹാമൂലം ഞങ്ങറ നിന്നോ 
ടു അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമെന്. 

ലേഖനം. ൭ കൊരി.ന്, ൨൭. മുതല്. 

സുവിശേഷം. വിശു. മത്താ. ൨൦. ൭ മുതല്, 

അറുപതാം ഞായറാക്കു 

അതായതു 

നോമ്പിന്നു മുമ്പെയുള്മ രണ്ടാം ഞായറാഴ്ച 

അധവേക്ഷ. 

ഞങ്ങ ചെയ്യുന്ന യാതൊരു കായ്യത്തിലും ഞങ്ങളുടെ ആശ്രയം വെക്കു 
ന്നില്ല എന്നു കാണുന്ന കത്താവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങദ്ര നിനെറ ശക്തി 
യാത സകല അനത്ഥത്തില് നിന്നും കാക്കപ്പെടേണ്ടതിന്നു ഞങ്ങളുടെ ക 
ത്താവായ യേശുമശിഹാമൂലം കരുണയോടെ അരുഭേണയമേ. ആമെന്. 

ലേഖനംം ൨കൊരി. ൭൧. ൧൯ മുതല്. 

സുവിശേഷം. വിശു. ലൂക്കൊ. ൮. ദ: മുതത. & 

അമ്പതാം ഞായറാഴ്ച 
അതായതു 

നോമ്പിന്നു മുമ്പെയുമമ ഞായറാഴ്ച 

അപേക്ഷ്ംം 

സ്ന്റനേഹം ക്രടാതെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികം.കാക്കെയും പ്രയോജനമി 
പ്ലാത്തവയാകുന്നു എന്നു ഞഞ്ങക്കു ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്ന കത്താവേ, സ്റ്റേ 
ഹം സമാധാനത്തിന്െറയും സകല സുകൂതങ്ങളുടെയും സാക്ഷാല് ബന്ധ 
നമാകകൊണ്ടും, ഇതു ക്രടാതെ ജിവിച്ചിരിക്കുന്നവന്൯ ആരായാലും നി 
ന്െറ മുമ്പാകെ മരിച്ചവനെന്നു എണ്ണ്ണുപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടും, നിന്െറ പ 
രിശുഭ്ധാത്മാവിനെ അയച്ചു, സ്റ്റേഹമാകുന്ന അതിശ്േഷ്യമാനത്തെ ഞ 
ങ്ങളുടെ ഫുഭയങ്ങള്ിലേക്കു പകരേണമേ. നിന്െറ ഏകപുത്രനായ യേ 
ശുമശിഹാ നിമിത്തം ഇതിനെ ചെയ്യേണമേ. ആമെന്. 

ലേഖനം. കൊരി. ൧൭൩. ൧ മുതല്. 
7 റ സുവിശേഷം. വിശു. ലൂക്കൊ, ൭൮. ൩൭ മുതല്. 
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ചാമ്പല് സുധനാള്ചി 

എന്നു സാധാരണ പറഞ്ഞൂ വരുന്നതായി 

നോമ്പില് ഒന്നാം ഭിപസ. 
അപേക്ഷ. 

ന! ൭ണ്ടാക്കിട്ടു ള്ള. ഒന്നിനെയും പകെക്കാതെ അനുതപിക്കുന്ന എല്ലാവരു 
ട്രെയും പാപങ്ങള്ലെ. ക്ഷമിക്കുന്ന സവ്ൃശക്തനും നിതൃനുമായ ദ്ദൈവമേേ, 
ഞങ്ങറാ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ. കുറിച്ചു യോഗുമായി സങ്കടപ്പെട്ടു, ഞങ്ങ 
ടെ അരിഷ്കതയെ ഏറവുപറഞ്ഞു, സകല കരുണയുമുമമ ദൈവമാകം 
ന്ന നിന്നില്നിന്നു പൂണ്ണ്ു മോചനവും മാപ്പും ലഭികേണ്ടതിന്നു, ഞങ്ങ 
കില് പുതുതായും നൂവൃങ്ങിയതായുമുള്ള ഹൃദയങ്ങളെ. ഞങ്ങളു ടെ കത്താവാ 
യ യേശുമശിഹാ മൂലം സ്ൃഷ്ടിക്കേണേമേ. ആമെന്. 

ര ംരം അപേക്ഷ നോമ്പില് എല്ലാ ദിവസവും അന്നത്തേക്ക നിയമിച്ിരിഷംന്ന. 
അപേക്കെക്കു പിമ്പൂ ചൊല്ലവാനുള്ളതാകുന്നു. 

ലേഖനമായിട്ടു. യോവേല് ൨. ൭൨ മുതല്. 

സൂവിശേഷംം വിശ. മത്താ. ൬. ൧൬ മുതല്, 

നോമ്പില് ഒന്നാം ഞായറാഴ 
അധവക്കം 

ഞങ്ങമുക്കുവേണ്ടി നാല്പതു പകലും നാല്ലതു രാവും ഉ.പവസിച്ചവനായ 
കത്താവേ. ഞങ്ങദല ടെ ജഡം ആത്മാവിന്നു കിഴടകപ്പെട്ടു, നീതിയിലും 
സതൃവി ചൃ ഭ്ധിയിലൂും നിനക്കു ബഫ്ുമാനത്തിന്നും മഹത്വത്തിന്നുമായി നി 
ന്െറ ദിവ്യ തോന്നിപ്പുകളെ. എപ്പോഴും അനുസരിച്ചു നട പ്പാ൯ തക്ഷവ 
മമ്മ വജനം ആചരിക്കേണ്ടതിന്നു ഞങ്ങമക്കു കൂപ നച്ചേ,ണമെന്നും 
പിതാവിനോടും പരിശുഭ്ധാത്മാവിനോടുംക്രടെ കാലാവസാനം ക്രടാതെ 
ഏകല്രൈവമായി ജിവിച്ചുവാഴന്ന ന്വന്നോടു ഞങ്ങ അപേക്ഷിക്കുന്നു. 
ആമെന്. 

ലേഖനംം ൨ കൊരി. ൬൦ ൭ മുതല്, 

സുവിശേഷം. വിശു. മത്താ. ൪:. ക മുതല്. 

നോമ്പില് രണ്ടാം ഞായറാഴ്ടി 
അപ്േചേക്ഷം 

ഞങ്ങദ്ധാത തന്നേ ഞഞ്ങമക്കു സഹായിപ്പാന് ഒട്ടും ശക്തിയില്ലെന്നു കാണു 
ടു 

ന്ന സവ്ൃശക്തനായ ദൈവമേ, ശരിരത്തിന്നു കണ്ടാകുന്ന സകല അന 
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ത്ഥങ്ങളില് നിന്നും. ആത്മാവിനെ ആക്രമിച്ചു ഉപദ്രവിക്കുന്ന സകല ൭ 
ശ്ിന്തകളില്നിന്നും ഞങ്ങ കാകുപ്പെടേണ്ടതിന്നു, പുറമേ ശരീരത്തിലും 
അകേ ആരമാവിലും ഞങ്ങളു ടെ കത്താവായ യേശുമശിഹാമൂലം ഞങ്ങ. 

ഭെ. കാത്തുകൊങമള്ജമേണമേ. ആമെ൯, 

ലേഖനം. ഭതെസ്സം ര:. മുതല്. 

സൂവിശേഷംം വിശു. മത്താ. ൭൫. ൨൭ മുതല്. 

നോമ്പില് മൂന്നാം ഞായറാഷ്ചു 
അപേക്ഷ. 

സപ്വശക്തിയുള്ള ദൈവമേ, നിന്െറ വിനയമുള്ള ഭൂത്ൃന്മാരുടെ മനഃപൂ 

വൃമായുഭ്മ ആയയഗ്രഹങ്ങള്ലെ നോക്കി കാണേണമെന്നും. ഞങ്ങളുടെ സകല 
ശത്രുക്കഠരക്കും വിരോധമായി ഞങ്ങറാക്കു കാവലാകുവാന് നിന്െറ മഹത്വ 
ത്തിന്െറ വലത്തുകൈ നീട്ടേണമെന്നും ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ യേശുമ 
ശിഹാമൂലം ഞങ്ങ നിന്നോടു അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമെന്. 

ലേഖനം. എഫെ. ൫൭, ൧ മുതതി, 

സുവിശേഷം. വിശു. ലൂക്കൊ. ൭൧. ൭൭. മുതല്. ി 

നോമ്പില് നാലാം ഞായറാ4്എ 
അപേക്ഷം 

സപ്പ ശക്തിയുള്ള ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ ഭോഷപ്രവൃത്തിക ഹേതുവായി 
ടട സ്യായപ്രകാരം ശിക്ഷീക്കപ്പെടുവാ൯ യോഗ്യതയുള്ള ഞങ്ങളെ നിന്െറ 
കൃപയുടെ ആശ്വാസത്താത കരുണയോടെ തണുപ്പിക്കേണമെന്നു, ഞങ്ങ 
മൂ ടെ കത്താവും രക്ഷിതാവുമ്ധയ യേശുമശിഹാമൂലം ഞങ്ങ നിന്നോടു. 
അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമെന്, 

ലേഖനംം ഗലാം ൭, ൨൧ മുതല്. 

സുവിശേഷംം വിശും യോഹ. ൬. ൭ മതത. 

നോമ്പില് അഞ്ചാം ഞായറാക്ചു 
അപ്േപേക്ഷ. 

സപ്പ ശക്തനായ ദൈവമേ, നിന്െറ ജനങ്ങളെ കരു ണയോടെ കടാ 
ക്ഷിച്ചു നിന്െറ മഹാ നന്മകൊണ്ടു അവരെ ശരീ രത്തിലും ആത്മാവിലും 

ട്ട 
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എപ്പോഴും ഭരിച്ചു കാക്കേണമെന്നു, ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ യേശുമശി 
ഫാമൂലം ഞങ്ങ നിന്നോടു അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമെന്. 

ലേഖനംം എബ്ബാ. ൯ം ക൧ മുതതം 

സുവിശേഷം. വിശു. യോഹഥം വൃ, ൪൭:൬ മുതതം 

പെസഹായിക്കു തലേ ഞായറാഴ്ച 
അപേക്ഷ. 

മാനുഷവഗ്രരത്തോടുള്ള നിന്െറ ആദര്ദ്രസ്റ്റേഹം കൊണ്ടു, നിന്െറ പുത്രനും 
ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശുമശിഹായെ, എല്ലാ മനുഷ്യരും അവ 
നെറ വലിയ താണ്ടയുക്ള ദൂഷ്ഠാന്തത്തെ പിന്തുടരേണ്ടതിന്നു ഞങ്ങളടെ 

ജഡത്തെ ധരിപ്പാനും കുരിശിന്മേത മരണം സഫിപ്പാനും അയച്ചുവനാ 
യി സവ്ൃശക്തനും നിതൃനുമായ ദൈവമേ. ഞങ്ങ അവന്െറ ക്ഷമയുടെ 

ദൂഷ്ടാന്തത്തെ പിത്തുടരുവാനും അവന്െറ പുനരുത്ഥാനത്തില് പങ്കള്ളവ 

രായി തീരുവാനും ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ ആ യേശുമശിഹാമൂലം കൂപ 

ചെയ്യേണമേ, ആമെന. 

ലേഖനം. ഫിലിം ൨. ൭ മുതതം 

സുവിശേഷം വിശശൂം മത്താം ൨൭൦ ൭ മുതല്. 

പെസഹായിക്കു തലേ തീങ്കകാല്ി 

ലേഖനമായിട്ടും യെശം ൬൩. ൭ മുതല്. 

സുവിശേഷം. വിശു. മദ്കൊം ൧൪.. ക മുതല്. 

പെസഹാധയിക്കു തലേ ചൊപ്പാഴ്ചു 

ലേഖനമായിട്ടും യെശ. ൫൦. ൭ മൃതം 

സുവിശേഷം, വിശും മക്കൊം ൧൭9. ൭ മുതല്, 

പെസഹായിക്കു തലേ ബ്ധനാട്ട 

ലേഖനം. എബ്ബാം ൯ം ൭൬ മുതതം 

സുവിശേഷം, വിശു. ലൂകൊ. ൨൨. കമുതല്ം 

ചെസഹായിക്കു തലേ പ്യാടാട്ചി 

ലേഖനം. ൧ കൊരി. ൭൧൧. ൭൭ മുതല് 

സുവിശേഷം. വിശു. ലൂക്കൊ. ൨൩. ൭ മുതതം 
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അപേക്ഷക. 

സവ്വശക്തനായ ദൈവമേ, നിന്െറ കുടുംബത്തിന്നു വേണ്ടി, ഇല്പ്ോഠ്ം 

നിന്നോടും പരിശുഭ്ധാത്മാവിനോടുംക്രടെ ഏക ദൈവമായി കാലാവസാ 

നം കൂടാതെ ജീവിച്ചു വാഴന്നവനായി ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ യേശുമ 

ശിഹാ. ഒററികൊടുക്കപ്പെടുവാനും ഭഷ്ടന്മാരുടെ കൈകളില് ഏല്ലിക്പ്പെ 

ടവാനും കുരിശിന്മേല് മരണം സഹിപ്പാനും സമ്മതിച്ചുവല്ലോ. ഈകു 

ടുംബത്തെ കൃപയോടെ കടാക്ഷിക്ഛണമെന്നു ഞങ്ങറം നിന്നോടു അപേ 

ക്ഷമിക്കുന്നു, ആമെന്൯. 

സവ്ൃശക്തനും നിതൃനുമായ ദൈവമേ. നിന്െറ ആത്മാവു ശരീരമാകുന്ന 
സഭയെ മുഴുവനും ഭരിച്ചു ശുഭ്ധീകരിക്കുന്നുവല്ലോ ; നിനെറ വിശുദ്ധ സഭ 
യിലെ എല്ലാ വിധത്തിലുമുഭ്ള മനു ഷൃക്കംവേണ്ടി, അതിലുള്ള ഓരോരു 

ത്ത൯ അവനവന്െറ വിഭിയിലും ശുശ്യുഷയിലും നിന്നെ സത്യമായും 

ദൈവഭക്തിയായും സേവിക്കേണ്ടതിന്നു ഞങ്ങറ നിന്െറ മുമ്പാകെ കഴി 
ക്ംന്ന അപേക്ഷകഷ്ലെയും പ്രാത്ഥനകങള്ലെയും ഞങ്ങളുടെ കത്താവും ര 
ക്ഷിതാവുമായ യേശുമശിഹാമൂലം കൈക്കൊള്ളേണമേ. ആമെന്. 

സകല മനുഷ്യരെയും ഉണ്ടാക്കിയവനും ഉണ്ടാക്കിട്ടുള്ള ഒന്നിനെയും പ 
കെക്കാതെ. പാപി മരിക്കെണമെന്നല്ല, അവന് മനസ്സുതിരിഞഞ ജിവിക്കെ 
ണമെന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്നവനും ആയ കരുണയുള്ള ദൈവമേ, സകല യെ 
ഫ്രദന്മാരോടും, മഹക്മടടകാരോടും, അവിശ്വാസികലോടും മതവിപരീത 
ക്കാരോടും കരുണയുണ്ടായി, സകല അറിയായ്ക്ുയെയും, ഹഭയകാഠിന്മു 
ത്തെയും, നിന്െറ വചനത്തെക്കുറിച്ചുക്ള നിന്ദയെയും അവരില്നിന്നു നീ 
ക്കിക്കകുയേണമേട്ു വാക പ്പെട്ട കുത്താവേ. ഇങ്ങനെ അവ൪ സാക്ഷാല് യി 
സ്രായേല്ല്യാരിത ശേഷിച്ചവരോടു ക്രടെ രക്ഷ്ധികപ്പെട്ടു, നിന്നോടും പരിശു 
ഭ്ധാത്മാവിനോടു൦ ക്രടെ ഏക ദൈവമായി കാലാവസാനം ക്രടാതെ ജി 
വിച്ചുവാഴചന്നവനായി, ഞങ്ങളു ടെ കത്താവായ യേശുമശിഹായാകുന്ന 
ഒരു ഇടയനു കിഴില് ഒരു ക്രട്ടമായി തിരേണ്ടതിന്നു അവരെ നിന്െറ 
തൊഴുത്തിലേക്കു ക്രട്ടിവരുത്തേണമേ, ആമെന്, 

ച്വേഖനം. എബ്രാ. കഠം 5 മുതതം 

സുവിശേഷം. വിശും യോഹം ൧൭൯. ൭ മുതത, 

പെസഹായിക്കു തലേനാശ 
അദ്പേക്ഷ, 

കര്താവേ നിന്െറ വാൂ്ണ്പ്പെട്ട പുത്രനായി ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായ 
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യേശുമശിഹായുടെ മരത്നത്തിലേക്കു ഞങ്ങ ബഫ്യീസ്പ കഴിഞ്ഞപ്രകാരം: 
തന്നേ. ഞങ്ങളുടെ ദുവ്വികാരങ്ങളെ. ഇടവിടാതെ മരിപ്പിച്ചു അവനോടു 
കൂടെ അടകുപ്പെടേണ്ടതിന്നും, ശവക്കുഴിയിലും മരണവാതിലിലും കരടി 
ഞങ്ങളൂടെ സന്തോഷപുനരുത്ഥാനത്തിലേക്കു കടക്കേണ്ടതിന്നും, ഞങ്ങഠരക്കു 
വേണ്ടി മരിച്ചു അടകപ്പെട്ടു തിരികെ ഉ.യിത്തെഴുന്നേററവനായി. നി 
നെറ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കത്താവുമായ യേശുമശിഹായുടെ യോശ്ൃത. 
കമമൂലം കൃപ ചെയ്യേണമേ. ആമെന൯ം 

ലേഖനം. ക വിശു. പത്രൊ ൩, ൭൭ മുതല്. 
സുവിശേഷം. വിശു. മത്താ. ൨൭. ൫൭ മുതത്. 

പെസഹാ ഞായറാട്ഥു 

4 കലേത്തെ പ്രാത്ഥനയില് വരുവി൯ നാം യഹോവെക്കു എന്നുളള 
സങ്കിത്തനത്തിന്നു പകരം, ഈ താഴെയുള്ള ആന്ഥം പാടടകയൊ വായികു 
യൊ വേണംം 

നഷ്ടടെ പെസഹക്കുഞ്ഞാടും അവൃുകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു : ക്രിസ്തു തന്നേ. 

ആകയാല് നാം പഴയ പുളിമാവുകൊണ്ടല്ല, തിന്മയും ഭുഷ്ടതയും 
ആയ പുള്ദിമാവുകൊണ്ടുമല്ലം സ്വച്ഛതയും സത്ൃവുമായ പുളിപ്പില്ലായ്കകുകൊ 
ണ്ടു തന്നേ ഉത്സവം ആചരിക്ക. കൊരി. ൫. ൭. ൮. 

ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ടു ഉ യിത്തെഴുന്നേററിരിക്കയാല് ഇനി മരികയില്ല 
മരണത്തിന്നു അവന്െറ മേല് ഇനി കത്തൃത്വം ഇല്ലം 

അവന് മരിച്ചതു പാപസംബന്ധമായി ഒരിക്കലായിട്ടു മരിച്ചു ടട അ 
വന് ജീവിക്കുന്നതോ ദൈവത്തിന്നു ജിവിക്കുന്ന. 

അവ്വണ്ണം നിങ്ങളും പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചവര് എന്നും ക്രിസ്തു 

യേശുവില് ദ്ദൈവത്തിന്നു ജീവിക്കുന്നവര എന്നും നിങ്ങദ്വെത്തന്നേ എണ്ണ 

വി൯. റോമ. ൬. ൯. 

ക്രിസ്തു നിദ്ദകൊണ്ടവരില് ആദൃഫലമായി മരിച്ചവരുടെ ഇടയിത് 
നിന്നു ൭യിത്തിരിക്കുന്നു. 

മനുഷ്ഷ്യ൯മൂലം മരണം മ.ണ്ടാകയാല് മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാന 

വും മനുഷ്യയന്മൂലം ഉണ്ടായി. 

ആദാമില് എല്ലാവരും മരിക്കുന്നതുപോലെ ക്രിസ്റ്കുവില് എല്ലാവരും 

ജീവിപ്പിക്കപ്പെടും. ൧കൊരിം ൭൫, ൨൦. 

പിതാവിന്നും, പുത്രന്നും. പരിശുഭ്ധാത്മാവിന്നും മഹത്വം ഉണ്ടാ 

കട്ടെ. 
ആടിയിങ്കലും, ഇപ്പോഴും, എന്നേക്കുമുള്ളപ്രകാരം തന്നേം ആ 

മെ൯ം 
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അപേക്ഷം 

നിന്െറ ഏകജാതനാം പുത്രനായ യേശുമശിഹാ മൂലം മരണത്തെ ജയി 

ച്ചു നിതൃജീവന്െറ വാതിലിനെ ഞത്ങക്കു തുറന്നിരിക്കുന്ന സവ്വശക്തനാ 

യ ദൈവമേ, ഞങ്ങള്ലെ മുമ്ധിടുന്ന നിന്െറ പ്രത്യേക കൃപയാല് നി നല്ല 

ആഗ്രഹങ്ങളെ ഞങ്ങളടെ മനസ്സുകളില് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രകാരം തന്നേ, 

നിന്െറ ഇടവിടാതുള്ള സഹായത്താല് ഞത്മറ്ര ആയവയെ നന്നായി ഫ 

ലപ്പെടുത്തുമാറാകേണമെന്നു നിന്നോടും പരിശുഭ്ധാത്മാവിനോടും ക്രടെ 

എന്നും ഏകലൈവമായി കാലാവസാനം ക്രടാതെ ജീവിച്ച വാഴുന്നവനാ 

യി ഞങ്ങളടെ കത്താവായ യേശുമശിഹാമൂലം ഞങ്ങ നിന്നോടു വിനയ 

മായി അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമെന്, 

ലേഖനം. കൊലൊ.൩. ൧ മുതല്, 

സുവിശേഷം. വിശു. യോഹ. ൨൦. ൭ മുതല്. 

പെസഹാ ആഴ്യവടത്തില് തിങള ഷു 
അവേക്ഷം 

നിന്െറ ഏകജാതനാം പുത്രനായ യേശുമശിഹാമൂലം മരണത്തെ ജയി 

ച്ചു നിതൃജീവന്െറ വാതിലിനെ ഞങ്ങമക്കു തുറന്നിരിക്കുന്ന സവൃശക്ത 
നായ ദൈവമേ. ഞങ്ങളെ മുന്പിടുന്ന നിനെറ പ്രത്യേക കൃപയാല് നി 
നല്ല ആഗ്രഹങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സുകളില് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രകാരം തന്നേ, 

നിന്െറ ഇടവിടാതുള്ള സഹായത്താല് ഞങ്ങ ആയവയെ നന്നായി ഫ 
ലപ്പെടുത്തുമാറാക്കേണമെന്നു നിന്നോടും പരിശുഭ്ധാത്മാവിനോടും ക്രടെ 
എന്നും ഏകദൈവമായി, കാലാവസാനം ക്രടാതെ ജീവിച്ചു വാഴചന്നവ 
നായി ഞങ്ങളു ടെ കത്മാവായ യേശുമശിഹാമൂലം ഞങ്ങ നിന്നോടു വി 
നയമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമെന്. 

ലേഖനമായിട്ടു. അപ്പൊ. പ്ര. ൧൦. ൩൪: മുതല്. 

സുവിശേഷം, വിശു. ലൂക്കൊ. ൨൭:. ൭൩. മുതല്, 

പെസഹാ ആഴ്ടിവട്ടത്തില് ചൊപ്പാഴ്ച 
അര്വേക്ഷം, 

നിന്െറ ഏകജാതനാം പുത്രനായ യേശുമശിഹാ മൂലം മരണത്തെ ജു 
യിച്ചു നിതൃജീവന്െറ വാതിലിനെ ഞങ്ങദ്രക തുറന്നിരിക്കുന്ന സവ്വശക്ത 
നായ ഭൈവമേ, ഞങ്ങള്വെ മമ്പിടുന്ന നിന്െറ പ്രത്യേക കൃപയാല് നീ 
നല്ല ആഗ്രഹങ്ങളെ. ഞങ്ങളടെ മനസ്സുകളില് തു. ണ്ടാക്കുന്നപ്രകാരം ത 
ന്നേ, നിന്െറ ഇടവിടാതുള്ള സഹായത്താല്, ഞങ്ങ ആയവയെ നന്നാ 
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യി ഫലപ്പെടുത്തുമാറാക്കേണമെന്നു നിന്നോടും പരിശുഭ്ധാത്മാവിനോട്ടം. 
കുടെ എന്നും ഏകദ്ൈവമായി കാലാവസാനം ക്രടാതെ ജീവിച്ചു വാഴ്ചന്ന 
വനായി, ഞങ്ങളു ടെ കത്താവായ യേശുമശിഹാ മൂലം ഞങ്ങ നിന്നോടു 
വിനയമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമെന്. 

ലേഖനമായിട്ടു, അപ്പൊ. പ്ര. ൧൩, ൨൬ മുതല്. 
സുവിശേഷം. വിശു. ലൂക്കൊ. ൨൭:. ൩൬ മുതല്. 

പെസഹായിക്കു പി൯വരുന്ന ഒന്നാം ഞായറാഴ്ച 
അപേക്ഷ, 

ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങറ് നിമിത്തം മരിപ്പാനും, ഞങ്ങളടെ നിതീകരണത്തി 
ന്നായി ഉ യിത്തെഴുന്നേല്ലാനും നിന്െറ ഏകപുത്രനെ തന്നിട്ടുമള സവ്വശ 
ക്തനായ പിതാവേ ഞങ്ങ തിന്മയും ഭഷ്ടതയുമാകുന്ന പുഭിമാവിനെ നീ 
ക്കിക്കള.ഞ്ഞു, വിശുഭ്ധ നടപ്പോടും സത്യത്തോടും നിന്നെ എപ്പോഴും സേവി 
കേണ്ടതിന്നു, നിന്െറ ആ പൃത്രനും ഞങ്ങളടെ കത്താവുമായ യ്യേശുമശി 
ഹായുടെ യോഗൃതകമു മൂലം ഞങ്ങദ.ക്മ കൃപ തരേണമേ. ആമെന്,. 

ലേഖനം. ൧ വിശും യോഹം ൫. ര: മുതല്. 

സുവിശേഷം. വിശും യോഹ. ൨൦. ൭൯ മുതത. 

പെസഹായിക്കു പി൯പരുന്ന രണ്ടാം ഞായറാഴ്ച 
അപേക്ഷം 

ഞങ്ങദക്കു പാപത്തിന്നു യാഗമായും, ദൈവഭക്തിയുള്മ നടപ്പിന്നു ദൂഷ്യാ 
ന്തമായും ഇരിപ്പാന് നിന്െറ ഏകപുത്രനെ തന്നിട്ടു സധൃശക്തനായ 
ദൈവമേ, അവന്െറ് വിലമതിച്ചുക്ൂടാത്ത ആ മ.പകാരത്തെ ഞഞ്ങറം. 
എപ്പോഴും മഹാ നന്ദിയോടെ കൈക്കൊളള.വാനായിട്ടും, അവന്െറ മ 
ഹാ വിശുഭ്ധ നടപ്പിന്െറ വാക്പ്പെട്ട കാതച്ുവടുകള്ടെ പിത്തുടരുവാന് 

ഞങ്ങ തന്നേ ദിവസവും ശ്രമിപ്പഥനായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ ആ 

യേശുമശിഹാമൂലം ഞങ്ങറ്ക്കു കൃപ തരേണമേ. തമെന്. 

ലേഖനം. വിശു. പത്രൊ. ൨. ൭൯ മുതല്. 

സുവിശേഷം. വിശും യോഹ. ക. ക്ഷ മുതല്, 

പെസഹായിക്കു പി൯വരുന്ന മൂന്നാം ഞായറാഴ്ച 
അപേക്ഷ്ഷം 

തെററില് ബരിക്കുന്നവ൪ നീതിയുടെ വഴിയിലേക്കു തിരിച്ചു വരേണ്ടതി 

ന്നായിട്ടു അവക്കു നിന്െറ സതൃത്തികന്െറ വെളിച്ചം കാട്ടുന്ന സധൃശക്ത. 
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നായ ദൈവമേ, മശിഹായുടെ മാഗ്ലരത്തിന് കൂട്ടായ്കയിലേക്കു കൈക്കൊള്ള 

പ്പെട്ടവരെല്ലാവരും തങ്ങടെ മതസ്വീകാരത്തിന്നു റിപരിതമുള്ള കായ്യ 

അകെ അകററികുളവാനുംം ആയതിനോട ചേരുന്നവയെ എല്ലാം പിന്തു 

ടരുവാന്ും ഞങ്ങളടെ കത്താവായ യേശുമശിഹാമൂലം അവക്കു കൂപ ചെ 

യ്യേണമേ. ആമെന്. 

ലേഖനംം വിശും പത്രൊ. ൨. ക്ഷ മുതല്. 

സുവിശേഷം, വിശും യോഹ. ൭൬. ൭൬ മുതല്. 

പെസഹായിക്കു പി൯പരുന്ന നാലാം ഞായറാഴ്ച 
അപ്േപേക്ഷം 

സപ്വ ശക്തനായ ദൈവമേ, പാപികച്ചാകുന്ന മനുഷ്യരുടെ വഴങ്ങാത്ത ഇ 
ച്ഛകള്ലെയും മനസ്സകട്ലെയും ക്രമപ്പെടുത്തുവാന് കഴിയുന്നവന് നി മാത്രമ 
ല്ലോ നിന്െറ ജനങ്ങഠ നി കല്ലിക്കുന്നതിനെ പ്രിയപ്പെടുകയും വാക 
ത്തം ചെയ്യുന്നതിനെ ആഗ്രഹിക്കയും ചെയ്യു, അങ്ങനെ ഇഹലോകത്തി 
ലെ പലപവിധമായുള്ള അനേകം മാററങ്ങളുടെ ഇടയില് ഞങ്ങളുടെ ഫൃ 
ദയങ്ങദം സത്യ സന്തോഷത്തെ കണ്ടെത്തുന്ന ഇടത്തു സ്ഥിരമായി ഉറപ്പി 
ക്കപ്പെടുവാനായിട്ടു ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ യേശുമശിഹാമൂലം കൂവ 
ചെയ്യണമേ. ആമെന്ം 

ലേഖനം. വിശു. യാമ്മൊം ൧൭. ൭൭ മുതല്. 

സുവിശേഷം. വിശും യോഹ, ൭൬. ൫ മുതല്. 

പെസഹായിക്കു പി൯വരുന്ന അഞ്ചാം ഞായറാഴ്ച 
അര്പപേക്ഷ. 

൩ കല നന്മകങ്ലെയും തരുന്നവനായ കത്താവേ. നിന്െറ താഴ്ചയുള്ള ഉ 
തൃന്മാരായ ഞങ്ങ നിന്െറ വിശുഭ്ധ നിശ്വാസത്താത നല്ല കായ്യുങ്ങളെ 
നിരൂപിപ്പാനായിട്ടും നിന്െറ കരുണയുള്ള നടത്തിപ്പിനാല് ആയവയെ 
നിവത്തിപ്പാനായിട്ടും ഞങ്ങളു ടെ കത്മാവായ യ്േശുമശിഹാമൂലം കൃപ 
അരുഭ്രേണമേ. ആമെന്. 

ലേഖനംം വിശു. യാക്കൊം ൭. ൨൨ മുതതി. 
സുവിശേഷം വിശു. യോഹ, ൭൬. ൨൨൩. മുതല്. 

സ്വഗ്ലാരോഹണനാശള്് 

അപേക്ഷ, 
സപ്പശക്തനായ ദൈവമേ. നിന്െറ ഏകജാതനായ പുത്രനായി ഞങ്ങ 
മടെ കത്താവായ യേശുമശിഹാ സ്വഗ്ലൂങ്ങളിലേക്കു കയറിയിരിക്കുന്നു എ 
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ന്നു ഞങ്ങ വിശ്വസിക്കുന്നപ്രകാരം തന്നേ, ഞങ്ങളും ഫൃദയം കൊ 
ണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും അവിടേക്കു കയറി, നിന്നോടും പരിശുഭ്ധാത്മാവി 
നോടുംക്രടെ ഏകദൈവമായി, കാലാവസാനം ക്രടാതെ ജീവിച്ചു വാഴ 
ന്ന ആ കത്താവിനോടുക്രടെ ഇടവിടാതെ വഡികേണ്ടതിന്നു ശുപചെ 
യ്യേണമെന്നു ഞങ്ങമ നിന്നോടു അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമെന്. 

ലേഖനഥായിട്ടു. അപ്പൊ. പ്ര. ൧. ക മുതല്. 
സുവിശേഷം. വിശു. മകകൊ, ൧൬. ൭൭. മുതല്. 

സ്വഗ്ലൂരോഹണത്തിനെറ പിന്നത്തെ ഞായറാഴ്ച 
അആദര്്വേക്ഷ, 

മഹത്വത്തിനെറ രാജാവായ ഭൈവമേ, നിന്െറ ഏകപുത്രനായ യേശു 
മശിഹായെ സ്വഗ്ലത്തില് നിന്െറ രാജ്യത്തേക്കു മഹാ ജയഘോഷത്തോ 
ടെ ഉയത്തിയല്ലോ യ ഞങ്ങളെ. ആശ്വാസമില്ലാത്തവരായി വിട്ടേക്കാതെ 
ഞങ്ങ ആശ്വസിപ്പിപ്പാ൯ നിന്െറ പരിശുഭ്ധാത്മാവിനെ അയച്ചു, നി 
ന്നോടും പരിശുഭ്ധാത്മാവിനോടും ക്രടെ ഏകടദൈവമായി കാലാവസാ 
നം ക്രൂടാതെ ജിവിച്ചു വാഴചന്നവനായി, ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായ മശി 
ഹാ മുമ്പിതശ്ൂട്ടി പോയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കു തന്നേ ഞങ്ങളെയും മുയ 
ത്തേണമെന്നു ഞങ്ങറം നിന്നോടു അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമെന്. 

ലേഖനം. ൭ വിശും പത്രൊ. ൭. ൭ മുതത. 

സുവിശേഷം. വിശും യോഹം ൭൫. ൨൬ മുതല് ൭൧൬. ൭: വട.രം 

പെന്തെകൊന്പപ് ഞായറാച്ചു 

അപേക്ഷ. 

രം കാലത്തില് എന്നപോലെ. നിന്െറ വിശ്വാസമുള്ള ജനങ്ങനുക്കു ന! 

ന്െറ പരിശുഭ്ധാത്മാവിനെറ പ്രകാശത്തെ അയച്ചു, അവരുടെ ഫൃദയ 
ങ്ങരുക്കു ഉ പദേശിച്ചവനായ ദൈവമേ, ആ ആത്മാവുകൊണ്ടു തന്നേഞ 

അദദരക്കു സകല കായ്യങ്ങളിലും നല്ല ധിവേകം ഉണ്ടാകുവാനും അവ 
ന്െറ വിശുദ്ധ ആശ്വാസത്തി.ൾ ഫൂപ്പോഴം സന്തോഷിപ്പാനും നിന്നോടു 
ധ്രടെ ആ ആത്മാവിന്െറ ഐക്ൃതയില് ഏകദൈവമായി കാചാവസാ 

നം ക്രടാതെ ജീവിച്ചു വാഴുന്നവനായി. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായ യേശു 
മശിഹായുടെ യോഗ്ൃതകഠ മൂലം ഞങ്ങഠക്കു കൃപ ചെയ്യേണമേ. ആ 

മെന്. 

ലേഖനമായിട്ടു. അപ്പൊ. പ്ര, ൨. ൭ മുതല്. 

സുവിശേഷം. വിശും യോഹ. കഷര്ധം ൭൭ മുതല്. 
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പെന്തെകൊസ്ത് ആഴ്ചവടത്തില് തിങ്കലാക്ച 
അപേക്ഷം 

രം കാലത്തില് എന്നപോലെ നിന്െറ വിശ്വാസമുള്ള ജനങ്ങദ്ക്ഷെ നി 
ന്െറ പരിശുഭ്ധാത്മാവിന്െറ പ്രകാശത്തെ അയച്ചു, അവരുടെ ഹൃദയ 
ഞ്അറുക്കു ഉവദേശിച്ചവനായ ദൈവമേ, ആ ആത്മാവുകൊണ്ടു തന്നേ 

ഞങ്ങറ്ക്കു സകല കായ്യയങ്ങളിലും നല്ല വിവേകം തൂണ്ടാകുവാനും അവ 
നെറ വിശുഭ്ധ ആശ്വാസത്തില് എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പാനും നിന്നോടു 
ര്രടെ ആ ആത്മാവിനെറ ഐകുതയിത ഏകടഭ്ൈൈവമായി കാലാവസാ 
നംക്രടാതെ ജീവിച്ചുവാഴുന്നവനായി ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായ യേശുമ 
ശിഹായുടെ യോഗൃതകമ മൂലം ഞങ്ങറക്കു കൂവ ചെയ്യേണമേ. ആമെന്ം 

ലേഖനമായിട്ടു. അപ്പൊ, പ്ര. ൧൧. ൩൪. മുതതം 

സുവിശേഷം. വിശും യോഹ. ൩. ൭൬ മുതല്. 

പെന്തെകൊയസ്തു് ആഴ്വടത്തില് ചൊപ്പാഴ്ടി 
അദര്്പേക്ഷം, 

രം കാലത്തില് എന്നപോലെ നിന്െറ വിശ്വാസമുള്ള ജനങ്ങരക്കു നി 
ന്െറ പരിശുഭ്ധാത്മാവിനെറ പ്രകാശത്തെ അയച്ചു, അവരുടെ ഹൃദയ 
ങഞ്ജമക്കു ഉ പദേശിച്ചവനായ ദൈവമേ. ആ ആത്മാവുകൊണ്ടു തന്നേ 
ഞങ്ങറ്ക്കു സകല കായ്യങ്ങളിലും നല്ല വിവേകം ഉണ്ടാകുവാനും അവ 
ന്െറ വിശുഭ്ധ ആശ്വാസത്തില് എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പാനും, നിന്നോടു 
ക്രടെ ആ ആത്മാവിനെറ ഐക്ൃൃതയിത ഏകദ്വൈമായി കാലാവസാ 
നം കൂടാതെ ജിവിച്ചു വാഴന്നവനായി ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായ യേശു 
മശിഹായുടെ യോഗൃതകമുമൂലം ഞങ്ങറക്ക കൃപ ചെയ്യേണമേ, തആ 
മെന്, 

ലേഖനമായിട്ടു. അപ്പൊ. പ്ര. ൮. ൭൭: മുതത. 
സുവിശേഷം വിശു. യോഹ. ൭൦. ൧ മുതല്. 

ത്രിത്വത്തിനെറ ഞായറാഴ്ച 

അപേക്ഷ. 

സത വിശ്വാസത്തെ അനുസരിച്ചു പറയുന്നതിനാല് നിതൃതയുള്ള ത്രി 
ത്വത്തിന്െറ മഹത്വത്തെ അറിയിപ്പാനും., ഭിവ്യമഹത്വത്തിന്െറ ശക്തി 
യി൪, ഏകത്വത്തെ വന്ദിപ്പാനും, നിന്െറ അടിയാക്, കൂവ തന്നിരിക്കുന്ന 
സപ്പ ശക്തനും നിതൃനുമായ ദൈവമേ, ംരം വിശ്വാസത്തില് ഞങ്ങളടെ 
സ്ഥിരതയുള്ളവരാക്കേണമെന്നും സകല അനത്ഥങ്ങളില്നിന്നും ഞങ്ങളെ 
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എപ്പോഴും കാത്തു രക്ഷിക്കണമെന്നും, ഏകദൈവഥായി കാലാവസാനം. 
ക്രടാതെ ജീവിച്ചു വാഴചന്ന നിന്നോടു ഞങ്ങ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആ. 
മെ൯ം 

ലേഖനമായിട്ടു. വെളി. ൭:. ൭ മുതല്. 

സുവിശേഷം. വിശും യോഹ. ൩. ൭ മുതല്. 

ത്രിത്വത്തിന്നു പിന്വരുന്ന ഒന്നാം ഞായറാഴ്ച 
അപേക്ഷം 

തങ്ക ആശ്രയിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ബലമായിരിക്കുന്ന ദൈവമേ, 
ഞങ്ങളു ടെ പ്രാത്ഥനകടെെ കരുണയോടെ കൈക്കൊള്ളേണമേ. ഞങ്ങ 
ടെ മരതൃസ്വഭാവത്തിന്െറ ക്ഷിണത ഹേതുവായി നിന്നെ കൂടാതെ ഒ 
രു നല്ല കായ്യവും ചെയ്താന് ഞങ്ങറക്കു കഴിയായ്യുകൊണ്ടു, ഞങ്ങദം നി 
നെറ കല്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നതില് മനസ്സുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തികൊ 
ണ്ടും നിന്നെ പ്രസാഭിപ്പിപ്പാനായിട്ടു ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ യ്േശുമശി 
ഹാമൂലം നിന്െറ കൂപാസഹായം ഞങ്ങദക്കു തരേണമേ. ആമെന്,. 

ലേഖനം. ൧വിശും യോഹ, രം ൭ മുതല്. 

: സുവിശേഷം. വിശു. ലൂക്കൊ. ൭൬. ഷന് മുതല്. 

ത്രിത്വത്തിന്നു പി൯പരുന്നരണ്ടാം ഞായറാഴ 
അപവേക്ഷം 

കത്മാവേ, നിന്നോടുമ്മ സ്ഥിരമായ ഭയത്തിലും സ്റ്റേഹത്തിലും നീ വച 
തുന്നവരെ വീഴ്ണക്ൂടാതെ സഹായിച്ചു ഭരിക്കുന്നുവല്ലോ ; നിന്െറ നല്ല 
വിചാരണയുടെ സംരക്ഷണയിന്കിഴിത ഞങ്ങളടെ കാത്തു നിന്െറ പരി 
ശുഭ്ധനാമത്തെ ഇടവിടാതെ ഭയപ്പെട്ടു സ്റ്റേഹിപ്പാന് ഞമങ്ങദക്കു കൂപ ആ 
രുക്ചേണമെന്നു ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ യേശുമശിഹാമൂലം ഞങ്ങ നി 
ന്നോട അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമെന്. 

ലേഖനം. ൧ വിശു. യോഹ. ൩. ൭൩ മുതല്. 

സുവിശേഷം. വിശു. ലൂക്കൊ. ക൪൭.. ൭൬ മുതല് 

ത്രിത്വത്തിന്നു പി൯പരുന്ന മൂന്നാം ഞായറാഴ്ള 

അപ്പേക്ഷ്ഷ. 

കത്താവേ, ഞങ്ങക്ലെ കരുണയോടെ ചെവിക്കൊള്കേ ണമെന്നും, ഞങ്ങ 

ക്കുപ്രാത്ഥിപ്പാ൯ മനഃ പൂവ്ൃമായുള്മ ആഗ്രഹം തന്നിരിക്കുന്ന നീ സകല 



ത്രി ത്വത്തിന്നു പി൯പരുന്ന ആറാം ഞായറാട്ടി 272 

ആധപത്തുകജിലും അനത്ഥങ്ങഭിലും നിന്െറ ശക്തിയുള്ള സഹായത്താല്. 
ഞങ്ങക്രെ കാത്തു ആശ്വസിപ്പിക്കേണം എന്നും. ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ 
യേശുമശിഹാ മൂലം ഞങ്ങറ് ധിന്നോടു അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമെന്. 

ലേഖനം. ൧വിശു. പത്രൊ. ൭. ൫ മുതല്. 

സുവിശേഷം. വിശു. ലൂക്കൊ. ൭൫. ൭ മുതല്ം 

ത്രിത്വത്തിന്നു പി൯വരുന്ന നാലാം ഞായറാഴ 
അപേക്ഷം 

തകകല് ആശ്രയിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും രക്ഷകനായ ദൈവമേ, നിന്നെ 
ക്ടാതെ ഒന്നും ബലമുള്മതായും ശുഭ്ധിയുള്ളതായും ഇരിക്കുന്നില്ല. നി 
ന്െറ കരുണയെ ഞങ്ങകില് ഏററവും വഭ്ധിപ്പിച്ചു, നീ ഞങ്ങളുടെ അധി 
പതിയും വഴികാട്ടിയും ആയിരുന്നു, ഞങ്ങഠ് ഒടുക്കത്ത നിത്യമായുള്ള കാ 

യ്യങ്ങക്കെ. നഷ്ടമാക്കാതവണ്ണും ഈ ജീവന്നടുത്ത കായ്യയങ്ങളില് കൂടി കടക്കു 
മാറാകേണമേ $; സ്വഗ്റുസ്ഥപിതാവേ, ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ യേശുമശി 
ഫാ നിമിത്തം ഇതു ചെയുരുഭ്വേണമേ. ആമെന്. 

ലേഖനം. റോമ. ൮൮. 4൭൮ മുതതം 

സുവിശേഷം. വിശു. ലൂക്കൊ. ൬. ൩൬ മുതതം 

ത്രിത്ചത്തിന്നു പി൯വരുന്ന അഞ്ചാം ഞായറാഴ്ച 

അപേക്ഷം 

കത്താവേ, നിനെറ സഭ 'ഭൈവഭക്കിക്കുടുത്ത സകല ശാന്തതയിലും നി 
ന്നെ സന്തോഷത്തോടെ സേവിപ്പാന് തക്കവണ്ണ്ണം പരം ലോകത്തിലെ സം 
ഭവങ്ങറ്ം നിന്െറ ഭരണത്താല് സമാധാനത്തോടെ ക്രമപ്പെടുത്തുമാറാകേ 
ണമെന്നു ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ യേശുമശിഹാ മൂലം ഞങ്ങള് നിന്നോടു 
അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമെന്. 

ലേഖനം. ൧ വിശു. പത്രൊ. ൩. ൮ മുതത്. 
സുവിശേഷം, വിശു. ലൂക്കൊ. ൫. ക മുതല്, 

എ ത്രിത്വത്തീന്നു പിന്൯പരുന്ന ആറാം ഞായറാഴ 
അപേക്ഷ. 

മനുഷ്ക്യബുഭ്ധിക്കു അപ്പുറമായുള്ള നന്മകക്െ നിന്നെ സ്റ്റേഹിക്കുന്നവക്ു 
വേണ്ടി ഒതുക്ിട്ടുള്ള ദൈവമേ. ഞങ്ങ നിന്നെ സകലത്തെക്കാളും അധി 
കമായി സ്റ്റേഹിച്ചു, ഞങ്ങറാക്കു ആഗ്രഹിക്കാകുന്ന എല്ലാററിനെയും കവി 
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“യുന്ന നിന്െറ വാശ്ഭത്തങ്ങറിം ലഭികത്തകുവണ്ണ്ണം നിന്നോടുള്ള സ്റ്റേഹത്തെ 
ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ യേശുമശിഹാ മൂലം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളില് പ 
കരേണമേം ആമെന്, 

ലേഖനം, റോമ, ൬. ൩. മുതല്, 

സുവിശേഷംം വിശു. മത്താ. ൫. ൨൦ മുതല്. 

തരിത്വത്ിന്നു പി൯വരുന്ന ഏഴാം ഞായറാഴ്ച 
അപേക്ഷ, 

സകല നന്മകള്ടെയും കാരണനും ഭാതാവുമായി, സകല ശക്തിയും ബ 
ലവും ഉള്ള കത്താവേ. നിന്െറ നാമത്തോടുള്ള സ്റ്റേഹത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃ 
ഭയങ്ങളില് നട്ടു, സതൃമായ ഭദൈവഭക്തിയെ ഞങ്ങളിത വഭ്ധിപ്പിച്ചു, 
സകല നന്മകൊണ്ടും ഞങ്ങളെ. പോഷിപ്പിച്ചു, വയില് തന്നേ നിന്െറ 
മഹാ കരുണകൊണ്ടു ഞങ്ങടെ നിലനിവൃത്തേണമെന്നു ഞങ്ങളുടെ 
കത്താവായ യ്യശുമശിഹാ മൂലം ഞങ്ങ അപേക്ഷിക്കുന്ന, ആ 
“മെന്. 

ലേഖനംം റോമ. ൬. ൧൯ മൃതതം 

സുവിശേഷം. വിശു. മക്കൊം ൮. ൭ മുതല്ം 

ത്രിത്വത്തിന്നു പി൯വരുന്ന എടാം ഞായറാഴ്ച 
അപേക്ഷ, 

ഒരിംംലയം വീഗ്ഗക്രടാതെയുള്ള നിന്െറ വിചാരണകൊണ്ട സ്വശ്ശൃത്തിലും 

ഭൂമിയിച്ുമുള്ള. സകലത്തെയും ക്രമപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമേ, ഭോഷമുഷ കായ്യ 

ങ്ങളെ ഒക്കെയും ഞങ്ങളിതനിന്നു അകറവ്വവാനും, ഞങ്ങമക്കു ഉ പകാരമു 

ളവയെ തരുവാനും ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ യേശുമശിഫാ മൂലം ഞങ്ങ 

നിന്നോടു താണ്മയായി അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമെന്. 

ലേഖനം, റോമ. ൨. ൧൨ മുതതം 

സുവിശേഷം. വിശു, മത്താം ൭. ക൫ മുതല്. 

ത്രിത്വത്തിന്നു പി൯വരുന്ന ഒ്ചതാം ഞായറാട്ടി 

അപേക്ഷ. 

കത്മാവേ. നിന്നെ കൂടാതെ യാതൊരു നന്മയും ചെയ്യാന് കഴിയാത്തവ 

രായ ഞങ്ങ നിന്െറ ഇഷ്ടപ്രകാരം നടപ്പാന് പ്രാപൃരാകേണ്ടതിന്നു ഉ. 

ത്തമമായുള്ള കായ്യങ്ങളെ എപ്പോഴും നിരൂപിപ്പാനും ചെയ്യാനുമുള്ള ആ 
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ത്മാവിനെ ഞമങ്ങുക്കു തരേണമെന്നു, ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ യേശുമശി 
ഫാ മൂലം ഞങ്ങറാ നിന്നോടു അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമെന്ം 

ലേഖനം. ൭ കൊരി. ൭൧. ൭ മുതല്. 

സുവിശേകും, വിശു. ലൂക്കൊ. ൧൬. ൭ മുതല്. 

ത്രിത്വത്തിന്നു പി൯വരുന്ന പത്താം ഞായറാഴ്ച 
അപേക്ഷം 

കത്താവേ., നിന്െറ താഴ്സയുമ്മ ഉതുന്മാരുടെ പ്രാത്ഥനകമക്കു നിന്െറ ക 
രണയുള്ള ചെവികമര തുറന്നിരിക്കേണമേ. അവരുടെ അപേക്ഷകറ്. 
അവക്കു ലഭിക്കേണ്ടതിന്നു നിനക്കു പ്രസാമമുമ്ള കായ്യയങ്ങള്ലെ ചോദിപ്പാ൯ 
ഞങ്ങടെ കത്താവായ യേശുമശിഹാ മൂലം അവക്കു കൂവ ചെയ്യേണമേ. 
ആമെന്, 

ലേഖനം. ൭ കൊരി, ൭൨. ൧ മുതത, 

സുവിശേഷം. വിശു. ലൂക്കൊ. ൭൯. ൧ മുതല്. 

ത്രിത്വത്തിന്നു പന്പരുന്ന പതിനൊന്നാം ഞായറാഴ്ച 
അപ്പേക്ഷ. ളു 

കരുണയും കനിവും കാട്ടുന്നതില് ഏററവും പ്രതേയകമായി നിന്െറ സവ്വ 
ശക്തിയുള്ള അധികാരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ക്രൈവമേ, ഞങ്ങദം നി 
ന്െറ കല്ലനകദ്കാകുന്ന വഴിയില് ക്രടി ഓടി, നിന്െറ കൃപയുള്ള വാശ 
ത്തങ്ങാ ലഭിപ്പാനും, നിനെറ സ്വഗ്ലീയ നിക്ഷേപത്തിന്നു അവകാശി 
കര ആകുവാനും ഞങ്ങനുക്കു വേണ്ടുന്ന കൃപയെ ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ 
യേശുമശിഹാമൂലം ഞങ്ങദക്ക കരുണയോടെ തരേണമേ. ആമെന്. 

ലേഖനം. കൊരി, ൭൫. ൧ മുതത. 
സുവിശേഷം, വിശു, ലൂക്കൊ. ക്൮., ൯ മൂതതി. 

തിത്വത്തിന്നു പി൯പരുന്ന പന്്ണ്ടാം ഞായവറാല്ചു 
അപേക്ഷം 

പ്രാത്ഥിപ്പാ൯ ഞങ്ങറാക്കു മമ തിനെ ക്കാ കേമപ്പാ൯ എപ്പോഴചം അധികം 
മരുക്ഷമുള്ള വനും, ഞങ്ങറക്കു ആഗ്രഹമോ യോഗ്യതയോ മ ്കതിനെക്കാമും 
അധികം തരുന്നവനുമായി സവൃശക്തനും നിതൃനുമായ ദൈവമേ. ഞങ്ങ മൂ ടെമേത നിന്െറ കരുണയെ പരിപൂണ്ണ്ണമായി ചൊരി ഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ 
നസ്സ്ാക്ഷി ടയപ്പെടുന്ന കായ്യങ്ങ ലെ ഞങ്ങല്പോടു ക്ഷമിച്ചും നിന്െറ പുത്ര നും ഞങ്ങളുടെ കത്താവുമായ യേശുഥശിഹായുടെ യോശ്ൃതകളും മദ്ധ്യ 
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സ്ഥതയും മൂലമായിട്ടു അല്ലാതെ ചോദിപ്പാന് ഞങ്ങദുക്കു യോശ്ൃതയില്ലാ 
ത്ത നന്മകളെ ഞങ്ങറക്കു തരേണമേ. ആമെന്, 

ലേഖനം. ൨ കൊരി. ൩. ര: മുതല്. 
സുവിശേഷം. വിശും മക്കൊ, ൭. ൩൧ മുതല്. 

ത്രിത്പത്തിന്നു പിന്വരുന്ന പതിമ്മൂന്നാം ഞായറാട്ഘ 
അപേക്ഷ. ലം 

സപ്പശക്തിയും കരുണയുമുള്ള ദൈവമേ, നിന്െറ വിശ്വാസമുള്ള ജനങ്ങ 
നിനക്കു സത്യവും സ്കൂതൃവും ആയുക്ഷ സേവ ചെയ്യുന്നതു നിന്െറ ഭാനം 
കൊണ്ടു മാത്രം ആകുന്നു ു  ഞങ്ങ ഒടുക്കത്തു നിന്െറ സ്വഗ്ലിീയ വാശ്ഭത്ത 
ങ്ങടെ വീഴ്ചക്രടാതെ ലഭികത്തെക്കവഷ്ക്നം രം ആയുസ്സില് നിന്നെ വിശ്വ 
സൃതയോടെ സേവിപ്പാന് കൂപ ചെയ്യേണമെന്നു ഞങ്ങളുടെ കത്മതാവായ 
യേശുമശിഹായുടെ യോധൃതകമമൂലം ഞങ്ങ നിന്നോടു അപേക്ഷിക്കു 
ന്നു. ത്മെന്൯, 

ലേഖനം. ഗലാ, ൩. ൧൭൬ മുതല്, 

സുവിശേഷം. വിശു. ലൂക്കൊ, ൧൧. ൨൩ മുതതം 

ത്രിത്വത്തിന്നു പി൯പരുന്ന പതിന്നാലാം ഞായറാഴ്ച 
അപേക്ഷ. 

സവ്ൃശക്തനും നിതൃനുമായ ഭൈവമേ, ഞങ്ങമക്കു വിശ്വാസത്തെയും, 
പ്രത്യാശയെയും, സ്റ്റേഹത്തെയും വഭ്ധിപ്പിച്ചു തരേണമേ. നീ വാശത്തം 
ചെയ്യുന്നതു ഞങ്ങഠക്കു ലഭി മംത്തക്കവണ്ണ്ും നീ കല്ലിക്കുന്നതിനെ സ്റ്റേഹി 
ക്കേണ്ടതിന്നു ഞങ്ങളു ടെ കത്താവായ യേശുമ ശിഹാമൂലം കൃപ തരേണമേ. 
ആമെന്. 

ലേഖനം. ഗലാ, ൫. ൭൬ മുതത്. 

സുവിശേഷം. വിശും ലൂക്കൊ. ക൭. ൭൧ മുതല്. 

ത്രിത്വത്തിന്നു പി൯വരുന്ന പതിഞ്ചാം ഞായറാഴ്ച 
അര്പേക്ഷം, 

കത്താവേ, നിന്െറ നിരന്തര കരുണകൊണ്ടു നിന്െറ സഭയെ കാത്തുകൊ 
ച്ജേണമെന്നും, ബലഹീന മനുജ്ചന് നിന്നെ ക്രടാതെയിരുന്നാല് വീണു 

പോകുന്നതു നിശ്ചയമാകകൊണ്ടു നിന്െറ സഹായത്താല് ഞങ്ങക്ചെ എ 

പ്പോഴും സകല ഉ പ്രരവങ്ങളില് നിന്നും കാത്തു, ഞങ്ങളുടെ രക്ഷെക്കു പ്ര 

യോജ നമുള്ള സകല കായ്യങ്ങക്കിലേക്കും ഞങ്ങളെ. നടത്തികകേണമെനാം 

ഞങ്ങളു ടെ കത്താവായ യേശുമശിഹാമൂലം ഞങ്ങ നിന്നോടു അപേക്ഷി 

ക്കുന്ന. ആമെനം 

ലേഖനംം ഗലാ. ൬. ൧൧ മുതല്, 

സുവിശേഷം. വിശു. മത്താ. ൬. ൨൫: മുതല്. 
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ത്രിത്വത്തിന്നു പി൯പരുന്ന പതിനാറാം ഞായറാഴ്ച 
അപേക്ഷ. 

കത്താവേ, നിന്െറ ഇടവിടാതുള്ള കരുണ നിന്െറ സഭയെ ശുഭ്ധികരി 
ച്ചു കാത്തുകൊലേണമെന്നും, നിന്െറ സഹായം ക്രടാതെ അതിന്നു 
ക്ഷേമത്തോടെ നില്ലാന് കഴിയായ്ക്രയാല് നിന്െറ തുണയും നന്മയുംകൊ 
ണ്ട അതിനെ എപ്പോഴചം പാലിക്കേണമെന്നും ഞങ്ങട ടെ കത്താവായ യേ 
ശുമശിഹാ മൂലം ഞങ്ങ നിന്നോടു അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമെന്. 

ലേഖനം. എഫ്ഥെ. ൩. ൧൩ മുതല്. 

സുവിശേഷം. വിശു. ലൃക്കൊ. ൭. ക൭ മുതതം 

ത്രിത്വ ശിന്നു പി൯ചരുന്ന പതിനേഴാം ഞായറാഴ്ച 
അപേക്ഷ. 

൭ ത്മാവേ, നിന്െറ കൂപ ഞങ്ങളടെ എപ്പോഴും മുമ്പിടുകയും പിര്ുുടരുക 
യും ചെയ്യേണമെന്നും, സകല നല്ല പ്രവൃത്തികഠക്കും ഞങ്ങളെ ഇടവിടാ 
തെ ജാഗ്രതയുക്കവരാക്കേണമെന്നും, ഞങ്ങളുടെ കത്തധവായ യേശുമശിഹാ 
മൂലം ഞങ്ങ നിന്നോടും അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമെന്,. 

ലേഖനം എഫെ. ൪. 5 മുതല്. 

സുവിശേഷം. വിശും ലൂക്കൊ. ൧൪.. ൭ മുതല്. 

തിത്വത്തിന്നു പി൯പരുന്ന പതിനെട്ടാം ഞായറാള്ചി 
അപേക്ഷ. 

കത്താവേ, നിന്െറ ജനങ്ങ ലോകത്തിനെറയും ജഡത്തിന്െറയും പി 
ശാചിനെറയും പരീക്ഷകകോടു എതിത്തുനില്ലാനും, വെടിപള്ള ഹൃഭയങ്ങ 

ത്സ ക്ലോ മവസ്സ്റുകളകോടും ഏകദൈവമായ നിന്നെ പിന്തുടരുവാനും അവ 
ക്ക കൂപ കൊഴുക്കേണമെന്നു ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ യേശുമശിഹാ മൂലം 
ഞഞ്ങമ നിന്നോടു അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമെനന്. 

ലേഖനംം ഹഥ് കൊരി, ഥം (3: മുതത്ം 

സുവിശേഷം. വിശു. ഥത്താ. ൨൨, ൩൪൭. മുതല്. 

തരിത്വത്തിന്നു പി൯പരുന്ന പത്തൊ൯പതാം ഞായറാഷ്ചു 
അപേക്ഷ, 

ഭൈവമേ, നിന്നെ ക്രടാതെ നിന്നെ പ്രസാദീപ്പിപ്പാന് ഞങ്ങക്കു പ്രാ 
പിയില്ലായ്കകുകൊണ്ടു., നിടന്റ പരിശുദ്ധാത്മാവു സകല കായ്യങ്ങളിലൂം ഞ 
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ങ്ങളുടെ ഫൃദയങ്ങളെ. നടത്തി ഭരിക്കേണ്ടതിന്നു ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ 
യേശുമശിഹാമൂലം കരുണയോടെ അരുഭ്ദേണമേ, തആമെന്. 

ലേഖനം. എഫെ. ൪ ൭൭ മുതത്. 

സുവിശേഷം, വിശു; മത്താ. ൯. ൭ മുതല്. 

ത്രിത്വത്തിന്നു പി൯വരുന്ന ഇരുപതാം ഞായറാഴ്ച 

അപ്പേക്ഷം 

സവൃ൮വശക്തിയും മഹാ കരുണയും തമ്മ ദൈവമേ, ഞങ്ങടെ ഉപദ്രവികു 

ത്തക്ക സകലത്തില്നിന്നും നിന്െറ ധാരാ മായുള്ള നന്മകൊണ്ടു ഞങ്ങളെ. 
കാക്കേണമെന്നും., ഞങ്ങ ശരീരത്തിലും ആത്മാവിലും ഒരുങ്ങിയിരുന്നു 
നിനക്കു ഇഷ്ടമുള്ള കായ്യങ്ങളെ. സന്തോഷത്തോടെ നിവത്തിക്കുമാറാകേ. 
ണമെന്നും ഞങ്ങദു ടെ കത്താവായ യ്േശുമശിഹാമൂലം ഞങ്ങ നിന്നോടു 
അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമെന. 

ലേഖനം. എഫെ. 9. ൧൭൭ മുതല്. 

സുവിശേഷം. വിശു. മത്താ. ൨൨. ൭ മുതല്. 

ത്രി്വത്തിന്നു പി൯വരുന്ന ഇരുപത്തൊന്നാം ഞായറാക്ച 

അപേക്ഷ. 

കരുണയുള്ള കത്താവേ, നിന്െറ വിശ്വാസമുള്ള ജനങ്ങ തങ്ങളുടെ ഡ. 

കല പാപങ്ങളില്നിന്നും ശുഭ്ധീകരികപ്പെട്ടു, ശാന്തമനസ്സ്േടെ നിന്നെ 
സേവിപ്പാനായിട്ടു അവക്കു പാപമോചനവും സമാധാനവും നല്ലേ, ണമെ 

ന്നു ഞങ്ങളൂടെ കത്താവായ യേശുമശിഹാമൂലം ഞങ്ങ നിന്നോടു അ. 
പേക്ഷ്ധിക്കുന്നു. ആമെന്൯. 

ലേഖനംം എഫെ. ൬: കാമുതതം 

സുവിശേഷംം വിശും യോഹ. ൫:. 8:൬ മുതല്. 

ത്രിത്വത്തിന്നു പി൯വരുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ടാം ഞായറാഴ്ച 

അപേക്ഷം 

കത്മാവേം നിന്െറ കുടുംബമാകുന്ന സഭയെ ഇടവിടാതുള്ള ഭദൈവഭ 

ക്തിയില് കാത്തു നിന്െറ രക്ഷണത്താല് അതു സകല അനത്ഥങ്ങളില് 

നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിന്െറ നാമത്തിനെറ മഹത്വത്തിന്നായിട്ടു നല്ല പ്രവ 

ത്തികളില് നിന്നെ ഭക്തിയോടെ സേവിക്കുമാറാകേണമെന്നു ഞങ്ങളൂടെ 



ത്രിത്വത്തിന്നു പി൯വരുന്ന ഇരുപത്തഞ്ചാം ഞായറാള്ടി 84 

കത്താവായ യേശുമശിഹാമൂലം ഞങ്ങ നിന്നോടു അപേക്ഷിക്കുന്നു. 

ആമെന്ം 

ലേഖനം. ഫിലി. ൭. ൩ മുതത. 

സുവിശേഷം. വിശു. മത്താ. ൭൮. ൨൧ മുതല്. 

ത്രി ത്വത്തിന്നു പി൯വരുന്ന ഇരുപത്തി മുന്നാം ഞായറാഴ്ച 
അപ്പേക്ഷം 

സകല ലദൈവഭക്തിക്കും കാരണനായി ഞങ്ങളൂടെ സങ്കേതവും ബലവു 
മായിരിക്കുന്ന ദൈവമേ, നിന്െറ സഭയുടെ ഭക്തിയുള്ള പ്രാത്ഥനകട്ലെ 
കഠ്പ്പാ൯ ഒരുങദിയിരിക്കേണമെന്നും, ഞങ്ങറ്ം വിശ്വാസത്തോടെ ചോ 

ടിക്കുന്ന കായ്യുങ്ങര ഞമങ്ങറാക്കു സാഭ്ധയമായി ലഭിക്കേണ്ടതിന്നു കൃപ ചെ 
ജ്യേണമെന്നും ഞങ്ങളടെ കത്താവായ യേശുമശിഹാമൂലം ഞങ്ങ നി 
ന്നോടു അപേക്ഷിക്കുന്ന. ആമെന്,. 

ലേഖനം. ഫിലി. ൩. ൧൭ മുതല്. 

സുവിശേഷം. വിശു. മത്താം ൨൨. ൭൫ മുതല്. 

ത്രിത്വരിന്നു പി൯വരുന്ന ഇരുപത്തിനാലാം ഞായറാഷ്ടി 

അപേക്ഷ. 

കുത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ ക്ഷിണതകൊണ്ടു ഞഞ്ങറിര ചെയ്തു പോയിട്ടു പാ 
പങ്ങളുടെ ബന്ധനങ്ങളിത്നിന്നു നിന്െറ ധാരാഭമായുമ്ള നന്മയാല് ഞ 
ങ്ങ എല്ലാവരും രക്ഷി ദം പ്പെടേണ്ടുന്നതിന്നു, നിന്െറ ജനങ്ങഭ്രായ ഞ 
ങ്ങക്െ ഞങ്ങളുടെ കുററങ്ങകളിതനിന്നു മോചിക്കേണമെന്നു ഞങ്ങ നി 
ന്നോടു അപേക്ഷിക്കുന്നു. സ്വഗ്റുസ്ഥപിതാവേ, ഞങ്ങളുടെ വാഷ്ശപ്പെട്ട 

കത്താവും രക്ഷിതാവും ആയ യേശുമശിഹാമൂലം ഇതിനെ നല്ലേണമേ. 
ആമെന്, 

ലേഖനം. കൊചചൊ, ൭. ൩. മുതത്ം 

സുവിശേഷം, വിശു. മത്താ. ൯. ൧൮ മുതല്. 

ത്രിത്പ.്തിന്നു പി൯വരുന്ന ഖരുപത്തഞ്ചാം ഞായഠാഴ്ച 
അപ്പേക്ഷം 

കത്താവേ, നിന്െറ വിശ്വാസമുള്ള ജനങ്ങ നല്ല പ്രവ്ൃത്തികളാകുന്ന 
ഫലങ്ങളെ. ധാരാഭ്ചം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടു, നിന്നാല് ധാരാളം സമ്മാനിക്ക 
പ്പെടേണ്ടുന്നതിന്നു അവരുടെ മനസ്സുകടെ ജ്വലിപ്പിക്കേണമെന്നു, ഞ 

€ 
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ങ്ങടെ കത്താവായ യേശുമശിഹാമൂലം ഞങ്ങറ നിന്നോടു അപേക്ഷി 
ക്കുന്നു, ആമെന്, 

ലേഖനമായിട്ടും യിരെ. ൨൩. ൫ മുതല്, 
സുവിശേഷം, വിശു. യോഹ. ൬. ൫ മുതല്. 

4] ആഗമനത്തില് ഒന്നാം ഞായറാഴ്ടൊക്കു മുമ്പ ഇതിലധികം ഞായറാഷ്ഠടുകമം ഉ 
ണ്ടായിരുന്നാത, മശിഹായുടെ മഫത്വപ്രകാശനാഠം കഴിഞ്ഞുള്ള ഞായറാ 
ച്ചുകളില് ഉപയോഗിക്കാതെ വിട്ടിട്ടുള്ള അപേക്ഷക ളാദിയായവ ഇവിടെ 
ആവശ്യംപോലെ ഉപയോഗികേണ്ടതാകുന്നു. എന്നാല് ഞായറാച്ലുകാം കു 
റവായിരുന്നാല്, ഇവിടെ അധികമുലഭ അപേക്ഷകളാദിയായവ വായിക്കാ. 
തെ, ഈ ഒട്ടവിലത്തേ അപേക്ഷയും ലേഖനവും സവിശേഷവും ആഗമന. 
ത്തിസെറ തലേ ഞായറാച്ചു എപ്പോഴ്ചം വായികേണ്ടുന്നതാകുന്നു. 

വപിശുഭ്ധ അന്്െയാസിന്െറ നാള് 
അപേക്ഷ. 

സപ്പശക്തനായ ദൈവമേ, നിന്െറ പുത്രനായ യേശുമശിഹായുടെ പി, 
കി ഉടനെ അനുസരിച്ചു താമസം ക്രടാതെ അവനെ പിന്തുടരുവാ൯ ത 
ക്കവണ്ണും നിന്െറ വിശുഭ്ധ അപ്പ്യൊസുലനായ അന്ര്രെയാസിന്നു കൂപ ന 
ല്ലിയപ്രകാരം തിരുവചനത്താല് വിളികപ്പെടുന്ന ഞങ്ങളും നിന്െറ വി, 
ശുഭ്ധ കല്ലനകക്കെ. അനുസരണത്തോടെ നിവത്തിപ്പാനായിട്ടു തല്ക്ഷണം: 
ഞെഞ്ജക്കെ. തന്നേ ഏല്ലിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടുന്നതിന്നു ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ 
ആ യേശുമശിഹാമൂലം ഞങ്ങധധക്കു എല്ലാവകും കൂപ തരേംനഥേ. ആ 
മെ൯ം 

ലേഖനംം റോമ. ൭൧0. ൯ മുതത. 

സുവിശേഷം. വിശു. മത്താ. ൭, ൭൮ മുതല്. 

പിശുഭ്ധ തോമസ് അപ്പ്പൊസുല൯ 
അപ്ചേക്ഷം 

ക്രിസ്മൂുമതത്തിനെറ അധിക സ്ഥിരത.ഷ്ല്യവേണ്ടി നിന്െറ പൂത്രന്െറ മൃ 
യിത്തെഴുന്നേല്ലിനെ കുറിച്ചു സംശയിപ്പാന് നിന്െറ വിശുഭ്ധ അപ്പൊസ്പ 
ലനായ തോമസിനെ അനുവദിച്ചവനായി സവ്ൃശക്തനും നിതൃനും ആ 
യ ഭൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നിന്െറ മുമ്പാകെ ഒരിക്കലും ശാ 
സിക്കപ്പെടാതെ ഇരിക്കുത്തക്കവണ്ണ്ും നിന്െറ പുത്രനായ യേശുമശിഹാ 
യില് പൂണ്ണ്ുമായും യാതൊരു സംശയം ക്രടാതെയും വിശ്വസിപ്പാന് ഞ 
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ങ്ങമക്കു കൂവ ചെയ്യേണമേ ; കത്താവേ, ആ യേശുമശിഹാമൂലം ഞങ്ങ 
ടെ ചെറിക്കൊക ളു കയും ചെയ്യേണമേ. അവന്നു, നിന്നോടും പരിശു 
ദ്ധാത്മാവി നോടും കരടെ സകല ബഹുമാനവും മഹത്വവും ഇപ്പോോഴം എ 
ന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആമെ൯. 

ലേഖനം. എഫെ. ൨. ൭൯ മുതല്. 

സുവിശേഷം, വിശു. യോഹ. ൨൦. ൨൭: മുതല്. 

പിശുഭ്ധ പൌലൊസിന്െറ മനസ്സതിരിപു 
അപേക്ഷ. 

അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അപ്പൊസ്മല നായ വിശുദ്ധ പൌലൊസിന്െറ പ്രസം 
ഗംകൊണ്ടു ഭൂലോകത്തില് എല്ലാടവും സുവിശേഷത്തിന്െറ വെളിച്ചം 
പ്രകാശിപ്പിച്ചവനായ ദൈവമേ. ഞങ്ങ അവന്െറ അത്ഭത മനഡ്യതി 
രിവിനെ ഓത്തുകൊണ്ട, അവന് പഠിപ്പിച്ച ആ വിശുഭ്ധ ഉപദേശത്തെ 
പിത്തുടരുന്നതിനാല് ആ മനസ്സ്തിരിവിനെപ്രതി ഞഞ്ങറാക്കു നിന്നോട്ട 
മ്മ നന്ദിയെ കാണിപ്പാന് ഞങ്ങമക്കു കൂപ ചെയ്യേണമെന്നു ഞങ്ങളു ടെ 
കത്താവായ യേശുമശിഹാമൂലം ഞങ്ങ നിന്നോടട അപേക്ഷിക്കുന്നു. 
ആമെന്,. ന 

ലേഖനമായിട്ടു. അപ്പൊ. പ്ര. ൯. ക മുതല്. 
സുവിശേഷം. വിശു. മത്താം ൭൯. ൨൭ മുതതം 

പിശുഭ്ധ കന്കമറിയയുടെ ശുക്രികരണം 
എന്നു സാധാരണ പറയുന്നതായി 

ദൈവാലയത്തില് ക്രിസൃവ്രെറ സേഗപ്പുണം 
അവേക്ഷവ, 

സവ്ൃശക്തനും നിത്യനും ആയ ദൈവമേ, നിന്െറ ഏകജാതനായ വൂ തൂ൯ ഇന്നേദിവസം ഞങ്ങളടെ സ്വാഭാവിക ശരീരത്തോട്ട ദൈവാലയ 
ത്തില് സമപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്രകാരം തന്നേ, ഞങ്ങ വിശുഭ്ധിയും വെടിപ്പമു മ ഫ്ൃദയങ്ങള്പോടെ നിങ്കലേക്കു സമപ്പികപ്പെടടമാറാകേണമെന്നു, നി 
നെറ പൂത്രനും ഞങ്ങളുടെ കത്താവുമായ ആ യേശുമശിഹാമൂലം തന്നേ 
നിന്െറ മഹിമയോടു ഞങ്ങ വിനയമായി അപേക്ഷിച്ചുകൊളളുന്നു. 
ആമെന, 

ലേഖനമായിട്ടു. മലാഖി ൩, ൧ മുതല്. 
സുവിശേഷം, വിശു. ലൂക്കൊ. ൨, ൨൨ മുതല്. 



84 ൧൨൨ ,/711ക്ട്ട ൧യ് 

വിശുഭ്ധ മത്ഥിയാസിനെറ നാശ 
അപേക്ഷ. 

യ്യെഹ്രഭാ എന്ന ദ്രോഹിക്കു പകരം നിന്െറ വിശ്വസ്ത ഭൃതൃനായ മത്ഥി 
യാസിനെ പന്്രണ്ടു അപ്പൊസ്മലന്മാരുടെ എന്ത്ുത്തില് ഉ റ്പ്പെടുവാന് തി 
രഞ്ഞെടുത്തവനായ സവ്ൃശക്തിയുള്ള ദൈവമേ. നിന്െറ സഭയെ എ 
പ്പോഴും കള്ള അപ്പൊസ്പലന്മാരില്നിന്നു കാത്തു വിശ്വസ്തയും സത്ൃവു 
മുള്ള ഇടയന്മാരെക്കൊണ്ട ക്രമച്ചെടുത്തി നടത്തികേണമെന്നു ഞങ്ങളുടെ 
കത്താവായ യേശുമശിഹാമൂലം ഞങ്ങ അധപക്ഷിക്കുന്നു, ആമെന്. 

ലേഖനമായിട്ടു. അപ്പൊ. പ്ര. ക. ക൫മുതല്. 
സുവിശേഷം. വിശു. മത്താ. ൭൧, ൨൫ മുതല്. 

അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കന്യകമറിയയോടുമ്ള അരുളപ്പ.ട 
അധവക്ഷം 

കത്താവേ, ഒരു ദ്ൈവഭൂതനന്െറ വചനത്താല് ഞങ്ങ നിന്െറ പൂത്രനാ 
യ യേശുമശിഹായുടെ അവതാരത്തെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നപ്രകാരം തന്നേ, 
ഞങ്ങ അവന്െറ കുരിശുകൊണ്ടും കഷ്ടാനുഭവംകൊണ്ടു അവന്െറ വു 
നരുത്ഥാനത്തിന്െറ തേജസ്സിലേക്കു പ്രവേശിക്കുമാറാകേണ്ടുന്നതിന്നും നി 
ന്െറ കപയെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങചിലേക്കു പകരേണമെന്നു ഞങ്ങളു. 
ടെ കത്താവായ ആ യേശുമശ!ഹാമൂലം ഞങ്ങാര നിന്നോടു അപേക്ഷി 
ക്കുന്നു. ആഥെന്ം 

ലേഖനമായിട്ടു. യെശ. ൭. ൦ മുതല്. 
സുവിശേഷം, വിശു. ലൂക്കൊ. ക. ൨൬ മുതത. 

പിശുദ്ധ മക്കെ.സിനെൌഠ ൩.ള് 
അപേക്ഷ. 

സുവിശേഷകനായ വിശുഭ്ധ മക്കൊസിനെറ സ്വഗ്ലിക ഉപദേശംകൊണ്ടു 
നിന്െറ തിരുസഭയെ പഠിപ്പിച്ച സവൃശക്തനായ ദ്ദൈവമേ, ഞങ്ങ വൃ 
ത്ഥോപദേശത്തിനെറ ഓരോ കാററിസാല് അലഞ്ഞുഴലുന്ന ശിശുക്കക്കെ 
പ്പോലെ ആകാതെ നിനെറ വിശുഭ്ധ സുവിശേഷത്തിന്െറ സത്യത്തില് 
സ്ഥിരപ്പെട്ടിരികേണ്ടിന്നു, ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ യേശുമശിഹാമൂലം 
ഞങ്ങമുക്കു കൃപ തരേണമേ. തആമെന്൯. 

ലേഖനംം എഫെം ൪.൦ ൭ മുതതം 

സുവിശേഷം, വിശും യോഹം ൭൫. ൭ മൂതതം 
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പിശുഭ്ധ യാക്കോബിനെറയയം നാള് 

അപേക്ഷ. 

സപ്ൃശക്തിയുക്മ ദൈവമേ. നിന്നെ സത്യമായി അറിയുന്നതു നിതൃജീ 

വനാകുന്നു ; നിട൯റ പുത്രനായ യേശുമശിഹാ വഴിയും സത്യവും ജീവനു 

മാകുന്നു എന്നു ഞങ്ങറ പൂന്ണമായി അറിഞ്ഞു, നിന്െറ വിശുഭ്ധ അപ്പൊസ് 

ലന്മാരായ ഫിലിപ്പൊസിന്െറയം യാക്കോബിനന്െറയും ക്വല്ച്ചവടുകടെ 

പിഗ്തുടന്ര നിതൃജീവങ്കലേക്കു ക, വഴിയില് ഞങ്ങ സ്ഥിരമായി നടക്കേ 

ണ്ടുന്നതിന്നു നിന്െറ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കത്താവും ആയ ആ യേശമ 

ശിഹാമൂലം തന്നേ ഞത്ങദക്കു കൂപ ചെയ്യേണമേ. ആമെന്. 

ലേഖനം. വിശു, യാക്കോ. ൭. ൧ മുതല്. 

സുവിശേഷം. വിശു. യോഹ. ൭൭.. ൧ മുതല്. 

വിശുഭ്ധ ബന്നബാസ് അപ്പ്ൊസുല൯ 
അപ്പേക്ഷ. 

ി 

വിശുദ്ധ അപ്പ്യൊസ്ൂലനായ ബന്നബാസിന്നു പരിശുഭ്ധാത്മാവിന്െറ ആ 
സാമാന്യ വരങ്ങള്ലെ നല്ലിയ സവ്യശക്തിയുള്ള കത്താവായ ദൈവമേ, നി 
ന്െറ പലവിധ വരങ്ങളും അവയെ നിന്െറ ബഹുമാനത്തിന്നും മഹത്വ 
ത്തിന്നുമായി എപ്പോഴം ഉ പയോഗിപ്പാനുള്ള കൃപയും ഇല്ലാത്തവരായി ഞ 
ങ്ങളെ കൈവിടരുതെന്നു ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ യേശുമശിഹാമൂലം ഞ 
ങ്ങ നിന്നോടു അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമെന്. 

ലേഖനമായിട്ടു. അപ്പൊ. പ്രം ൭൭. ൨൨ മുതല്. 

സുവിശേഷം. വിശു. യോഹ. ൭൫, ൧൨ മുതത്ം 

പിശുഭ്ധ യോഹന്നാന് ഡ്ലാപകനെര നാള് 
അപേക്ഷ. 

ഭിവ്യ വിചാരണയാല് അത്ഭതമായി ജനിച്ച നിന്െറ ഭൂത്ൃയനാായ യോഹ 
ന്നാന്സ്റ്റാപകനെ മാനസാന്തര പ്രസം ശഗത്താത ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായ 
നിന്െറ പുത്രനെറ വഴിയെ ഒരുക്കുവാന് അയച്ച സവ്വശക്തനായ ദൈവ 
മേ, അവന് പ്രസംഗിച്ചതു പോലെ ഞങ്ങറ്റ നേരായി മാനസാന്തരപ്പെട്ടു 
അവനെറ ദുഷ്ടാന്തപ്രകാരം എപ്പോഴും സത്യം സംസാരിക്കയും ദോഷ 
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ത്തെ ധൈധയ്യത്തോടെ ശാസിക്കയും സത്ൃത്തെപ്രതി ക്ഷമയോടെ കഷ്ടമ 
നുഭവിധംയും ചെയ്ത്ാ൯ തക്ഷവന്ണ്്ും അവന്െറ ഉുപദേശത്തെയും വിശുഭ്ധ 
നടപ്പിനെയും പിന്തുടരുവാന് ഞങ്ങളു ടെ കുത്താവായ യേശുമശിഹാ മൂലം 
ഞങ്ങറാക്കു സഹായിക്കേണമേ. ആമെന്, 

ലേഖനമായിട്ടു. യെശ. ൫:0. 5 മുതതം 

സുവിശേഷം. വിശു. ലൂക്കൊ. ൭. ൫൭ മുതല്, 

പിശുഭ്ധ പത്രൊസിനെഠ നാള് 

അപ്പേക്ഷം 

സപ്ലശക്തിയുള്ള ദൈവമേ, നിന്െറ പുത്രനായ യേശുമശിഹാമൂലം നി 
ന്െറ അപ്പൊസുലനായ വിശുഭ്ധ പത്രൊസിന്നു പല വിശേഷ വരങ്ങള്ലെ 
കൊടുടുക്കയും. നിന്െറ ആട്ടി൯ക്ൂട്ടത്തെ താല്ലയ്യത്തോടെ മേയിപ്പാന് അവ 
നോടു കല്ലിക്കയും ചെയ്രുവല്ലോ നിതുതേജ സ്സിന്െറ കിരീടം ലഭിക്കത്തക്ക 
വണ്ണും സകല എപ്പിയ്കോപ്പാമാരും ഇടയന്മാരും നിനെറ വിശുഭ്ധ വച 
നത്തെ പ്രസംഗിപ്പാനും ജനങ്ങ ആയതിനെ അനുസരണത്തോടെ പി 
സൂടരുവാനും സംഗതി വരുത്തേണമെന്നു ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ യേശുമ 
ശിഹാമൂലം ഞങ്ങഠ നിന്നോടു അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമെന്. 

ലേഖനമായിട്ടു. അപ്പൊ. പ്ര ൭൨. ൭ മുതല്. 

സുവിശേഷം. വിശു. മത്താ ൭൬. ൭൩. മുതല്. 

പിശുഭ്ധ യാക്കോബ് അപ്പ്യൊസുല൯ 
അപ്പേക്ഷം 

കരുണയുള്ള ദൈവമേ, നിന്െറ അപ്പൊസ്മലനായ വിശുഭ്ധ യാകോബ്ദ് 

തന്െറ പിതാവിനെയും തനിക്കുണ്ടായി രുന്ന സകലത്തെയും വിട്ടു, നി 

ന്െറ പുത്രനായ യേശുമശിഹായുടെ വികിയെ താമസം ക്രടാതെ അനുസ 

രിച്ചു അവനെ അനുഗമിച്ചതുപോലെതന്നേ. ഞങ്ങളും ലൌകികവും ജ 

ഡമയപുമായുള്ള മോഹങ്ങള്ലെ ഒക്കെയും ഉപേക്ഷിച്ചു, നിന്െറ വിശുഭ്ധ ക 

ല്ലനകളെ. അനുസരിച്ചു നടപ്പാന് എപ്പോഴും ഒരുങ്ങിയിരിക്കേണ്ടതിന്നു ഞ 

ങ്ങളു ടെ കത്താവായ യേശുമശിഹാമൂലം കൂപ അരുക്േ.ണമേ. ആമെന്. 

ലേഖനമായിട്ടു. അപ്പൊ പ്ര. ൭൧. ൨൭-൭൨. ൩. 

സുവിശേഷം, വിശു മത്താം ൨൦. ൨൦ മുതല്. 
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പിശുഭ്ധ ബത്തലൊമായി അപ്പ്യൊസുല൯ 
അപേക്ഷ്ധം 

അപ്പൊസുലനായ ബത്തലൊമായിക്കു നിന്െറ വചനത്തെ സത്യമായി വി 
ശ്വസിപ്പാനും പ്രസംഗിപ്പാനും കൂപ കൊടുത്ത സവ്ൃശക്തനും നിയൃനുമാ 
യ ഭദ്രൈവമേ, അവന് വിശ്വസിച്ച ആ വചനത്തെ സ്റ്റേഹിപ്പാനും, ആ 
യതിനെ പ്രസംഗിപ്പാന്ുദം, കൈക്കൊളള.വാനും നിന്െറ സഭെക്കു കുപന 
പ്ലേണമെന്നു ഞങ്ങളു ടെ കത്താവായ യ്േശുമശിഹാമൂലം ഞങ്ങ നിന്നോ 
ടു അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമെന്൯. 

ലേഖനമായിട്ടു. അപ്പൊ. പ്ര. ൭. ൧൨ മുതല്. 

സുവിശേഷം. വിശു. ലൂക്കൊ. ൨൨. ൨൫: മുതല്. 

വിശുദ്ധ മത്തായി അപ്പ്യൊസുല൯ 

അപേക്ഷം 

അപ്പൊസൂലനും സുവിശേഷകനും ആകുവാന് നിന്െറ വാക്പ്പെട്ട പുത്ര 
നെക്കൊണ്ടു മത്തായിയെ ചുങ്ക സ്ഥലത്തുനിന്നു വിളിപ്പിച്ച സവൃശക്തനായ 
ദൈവമേ, ഞങ്ങ സകല അത്യയാഗ്രഹത്തെയും, അമിതമായ ദവൃസ്റ്റേഹ 
ത്തെയും ഉ.പേക്ഷിപ്പാനും, നിന്നോടും പരിശുഭ്ധാത്മാവിനോടുംക്രടെ ഷു 
കഭൈവമായി കാലാവസാനം ക്രടാതെ ജീവിച്ചുവാഴന്നവനായി, നി 
സെറ പുത്രനായ ആ യേശുമശിഹായെ അനുഗമിച്പാനും ഞങ്ങറ്ഥക്ഷ കൃപ 
തരേണമേ, ആമെനം 

ലേഖനം. ൨ കൊരി. ര. ക മുതല്, 

സുവിശേഷം. വിശു. മത്താ. ൯. ൯ മുതല്. 

പിശുദ്ധ മിഖായേലും സകച ഭൈപ്പളൂതന്മാരും 

ഒഭൈപദൂതന്മാരുടെയും മനുഷ്യരുടെയും ശുശ്രുകകള്ടെ അത്ഭതമായോരു 
ക്രമത്തില് നിയമിച്ചു സ്ഥാപിച്ചിരിക്കന്നവനായ നിതൃഭദൈവമേ, നി 
ന്െറ പിശുഭ്ധ മൂതന്മാ൪ സ്വശ്ശൂത്തില് ഏപ്പോഴും നിനക്കു സേവ ചെയ്യുന്ന 
പോലെ തന്നേ, അവര് നിന്െറ കല്പനപ്രകാരം ഭൂമിയില് ഞങ്ങറക്കു 
സഹായിച്ചു, ഞങ്ങളെ കാഥേണ്ടതിന്നു ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ യ്േശുമ 
ശിഹാമൂലം കരുണയോടെ അരുഭേണമേ. ആമെന്. 

ലേഖനമായിട്ടു, വെളി, ൭൨, ൭ മുതത. 
സുവിശേഷം. വിശു. മത്താ. ൧൮. ൧ മുതല്. 
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പി ശുദ്ധ മുക്കൊസ്് സുവിശേഷകന് 
അദപേക്ഷം 

വൈവക്ഛനും സുവിശേഷത്തില് പുകഴ്യുള്കവനുമായ ലൂക്കൊസിനെ സു 
വിശേഷകനും ആത്മ വൈലദൃനും ആകുവാന് വിളിച്ച സവൃശക്തനായ 
ദൈവമേ, അവന് കൊടുത്ത ഉപദേശമാകുന്ന ആരോഗുകരമായുക്ക. 
ചൌഷധങ്ങദുകൊണ്ടു ഞങ്ങളു ടെ ആത്മാക്കളുടെ രോഗങ്ങളെല്ലാം സൌ 
്ലമാകേണ്ടതിന്നു, നിന്െറ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കത്താവുമായ യേശുമ 
ശിഹായുടെ യോഗ്ൃൃതകഠ മൂലം നിനക്കു ഇഷ്ടം തോന്നേണമേ. ആ 
മെന്, ി 

ലേഖനം. വ൨തുമൊ. ര. ൫ മുതത്, 
സുവിശേഷം. വിശു. ലൃക്കൊ. ൧൧. ൧ മുതല്. 

അപ്പ്യൊസലന്മാരായ വി ഭ്ധ ശിമോനും വിശുഭ്ധ യയഭാവും. 
അര്പവേക്ഷ്വ, 

യേശുമശിഹാ തന്നേ പ്രധാന മുഖകുല്ലായി അപ്പൊസ്പലന്മാരുടെയും പ്ര 
വാചകന്മാരുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിന്മേത തിരുസഭയെ പണിയിച്ചിരിക്കു 
ന്ന സലൃശക്തനായ ദ്വൈവമേ. ഞങ്ങ നിനക്കു ഇഷ്ടമുള്ള വിശുഭ്ധ മന്ദിര 
മായി തീരുവാന് തക്കവണം അവരുടെ ഉ വദേശത്താത ആത്മാവിന്െറ 

ഐക്യൃതയില് ഒന്നിച്ചു ചേക്പ്പെടേണ്ടതിന്നു ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ 
യേശുമശിഹാ മൂലം കൂവ ചെയ്യേണമേ. ' ആമെന്. 

ലേഖനം. യൂദാ. 

സുവിശേഷം. വിശു. യോഹ. ൭൫. ൭൭ മുതല്ം 

സകല പിശുഭ്ധന്മാരുടെയും നാള് 

അപേക്ഷ. 

സവൃവശക്തനായ ദൈവമേ, നിീനെറ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കത്താവുമായ 
മശിഹായുടെ ഞ്ഞോനശരിരത്തില് ഏകമായ സംസഗ്ലൃത്തിലൂം കൂട്ടായ്കയിലും 
നിന്െറ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ ക്രട്ടിച്ചേത്തിരിക്കുന്നുവല്ലോടു നിന്നെ 
മായം ക്രടാതെ സ്റ്റേഹിക്കുന്നവക്കായിട്ടു നീ ഒരുകിട്ടു മൂ പറഞ്ഞുതീരാത്ത 
ആനന്ദങ്ങളില് പ്രവേശിപ്പാ൯ന് തക്കവഷ്ക്ും ഞങ്ങ സകല സുകൃതവും 

ദൈവഭക്തിയുമുള്ള നടപ്പില് നിന്െറ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വിശുഭ്ധന്മാരെ 
അനുഗമിക്കേണ്ടതിന്നു ഞങ്ങളു ടെ കത്താവായ യേശുമശിഹാ മൂലം കൂപ 

നല്യേണമേ. ആമെന്. 

ലേഖനമായിട്ടു. വെള്ളി. ൭. ൨ മുതല്. 

സുവിശേഷം, വിശു. മത്താ. ൭. ൭ മുതല്. 
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01൨ ഗവ്നദ്ധ്ഘവി് 

കത്താവിനെറ അത്താഴം 

എന്ന വിശ്ൂദ്ധസംസഗ്ശൂത്തിനെറ ആചാരക്രമം 

വിശുദ്ധ സംസഗ്ഗൃത്തില് അനുഭവക്കാരാകുവാ൯ ഭാവിക്കുന്ന എല്ലാവരും തലേ 
ദിവസം ഏങ്കിലും തങ്ങളുടെ പേരുകളെ പട്ടകാരനോട അഥിയികണൌംം 

അവരില് വല്ലവനും സഭക്കാക്കു വിരുദ്ധം ഉണ്ടാകത്തകുവണ്ണം പരസ്യമായും 
പ്രസിഭ്ധമായുമുള്ള ദുന്നടപ്പുകാരനെന്നോ, തസെറ അയല്ും്ാരോട്ട വാക്കുകൊ. 
ണ്ടെങ്കിലും ക്രിയകൊട്ടൈങ്കിലും അന്യായം ചെഡ്മിട്ടഭഭവനെന്നോ വട്ടക്കാരന്ു 
അറിവുകിട്ടിയാത അവനെ വിളിപ്പിച്ച, പിരുദ്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സഭകാക്ക 
സമ്മതം വരത്തകുവണ്ണം അവൻ നേരായി മാനസാന്തരപ്പെട്ട, അഖ്ല 
സെറ മുമ്പിലത്തെ മുനാടപ്പിനെ മാററിഡിരിക്കുന്നു എന്നു പരസ്യമായി 
അറിയിക്കയും, ആരോട്ട് എങ്കിലും അന്യായംചെയ്യിരുന്നാത അവക്കു പ്ര 
തിഫലം ചെയ്യിരിക്കുന്നു എന്നോ, കഴിയുന്ന വേഗത്തില് അങ്ങനെ ചെ 
കൊട്ളവാ൯ ഉറപ്പായി നിശ്്യയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നോ, സമ്മതിക്കയും ചെയ്യുന്ന 
തുവരെ, ഒരു പ്രകാരത്തിലും കത്താവിനെറ മേശയിങ്കലേക്കു പരുവാ൯ തുനി 
യരുതു ഏന്നു അവനോട്ട് പറയണം, 

വല്ലവരും തമ്മില് ംരം൪ഷ്ൃയും പകയും ഉണ്ടൈന്നു വട്ടുക്കാരസ കണ്ടാല് ത്ത 
യവർ തമ്മില് നിരപ്പായി എന്നു അറിയുംവരെ അവ കത്താപിനെറ മേശ 
യിങ്കരു ഓഫരിക്കാരാകുവാ൯ തഅനുവദിക്കാതെം അവരോടും മേരപ്രകാരം 
തന്നേ ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ തമ്മില് വിപരീതമുള്ളവരിത ഒരുത്തന് തനി ക്ട വിരോധമായി മററവ൯ ചെയഷയതിനെ ഒക്കെയും മനഃച്ലവ്യമായി ക്ഷ്ഷമി പ്പന്ും, താ൯ അവനോട ചെയൃതിന്നു പ്രതിഫലം ചെയ്യാനും മനസ്സായിരു ന്നിട്ടു, മററവനു ദൈവഭക്തികുടുത്ത ഒരുമെക്മ അനുസരിക്കാതെ, പിന്നെയും 
തെറ ശഠാതയോഴും ംരംഷ്ചൃയോട്ടം പാക്കുന്നു എങ്കില്, അപ്പോഠം ശുശ്ര്രഷ്മ കസ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നവനെ വിശുദ്ധസംസഗ്ലുത്തിന്നു കൈകൊള്ള കയും ശഠനായുഭ്ജവനെ വിരോധിക്ുയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. “രം വകുപ്പില് എ കിലും, ഇതിന്നു മുമ്പിലത്തെ വകുപ്പില് പങ്കിലും കാണിച്ചിരീക്കുന്നവ്രകാരം പ്രെത്ത്്രിററ൪ വല്ലവനെയും പിരോധിച്ചാത ഏറിയാല് പതിന്നാലു ദിവസ ത്തിന്നകം രം സംഗതിവിവരം മേലധികാരിയോട്ട അറിയിക്കണം. മേല ധികാരി ആ കുററം ചെയയവനോട്ട കാനോനുപ്രകാരം പ്രവത്തികുയും ചെ 
യ്്യണം, 
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“ഭ് വിശുദ്ധ സംസഗ്റരം ആചരിക്കുന്ന , സമയത്തു പള്ളിയുടെ നടടവിലെഭിലും, 
കാലത്തെയും വൈകുന്നേരത്തെയും പ്രാത്ഥന ചൊല്ലുവാ൯ നിശ്ചയിച്ചിരിക്ഷ 
ന്ന ചാ൯സെലിത എങ്കിലും മേശ വെച്ച, അതിന്മേല് നേരിയ വെള്ളശീച 
വിരിച്ച ആ മേശയുടെ വടക്കുഭാഗത്തു പ്രെസ്ണ്്ിററ൪ നിന്നുകൊണ്ടു കത്താ 
വിനെറ പ്രാത്ഥനയും പി൯വരുന്ന അപേക്ഷയും ചൊല്ലുകയും ജനങ്ങ 
മുട്ടുകുത്തി നിച്ചംയും വേണം. 

സ്വശുൂത്തിചുള്ളവനായ ഞങ്ങളുടെ പിതറപേ. നിദെറ 
“നാമം പരിശുധ്ധമാക്കപ്പെടേണമേ. നിര്െറ രാജ്യം വരേ 
ണമേ. നിന്നെറ ഇഷ്ടം സ്വറ്റൂത്തിചെ പേറലെ ഭൂമിയിലും 
ചെയ്യപ്പെടേണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദിപസവുമുട്ള അപ്പം ഇന്നു 
ഞങ്ദങധാഷട തരേണമേ. ഞങ്ങളുടെ നേരെ കുററം ചെയ്യുന്ന 
വരോടു ഞങ്ങഥം ക്ഷമിക്കുന്നതു പേലെ, ഞങ്ങളുടെ കുററങ്ങ 
“ളെ. ഞെങ്ങളേറടടം ക്ഷാമിക്കേണമേ. ഞങ്ങളെ പരിക്ഷായിലേ 
ക്കു കടത്താതെ, ഞങ്ങളെ ഭേഷത്തില് നിന്നു രക്ഷിക്കേണ 
“മേ. ആമെ൯. 

അപ്പേക്കഷ, 

സപ്യശക്തനായ ദൈവമേ, നിനക്കു സകല ഫൃദയങദളും 
തുറന്നിരിക്കുന്നപയും. സകല ആഗഹങ്ങളും അറിയപ്പെട്ടപ 
യും. നിന്നിതനിന്നു രഹസ്ൃയങ്ങഥം ഒന്നും മറപില്ലാത്തതും ആ 
കുന്നുവല്ലേറ ഞെങ്ങധം നിന്നെ പൂഴ്്ണുമറയി സ്നേഹിപ്പനും. 
നിന്െറ പരിശുഡ നാമത്തെ യോഗ്യമറയി മഹത്വപ്പെടുത്തു 
പാനും. നിനെറ പരിശുദ്ധാത്മാപിനെറ നിശ്വറസത്തറല് 

ഞങളുടെ ഫൃദയങദളിചെ നിനവുകളെ. ഞങളുടെ കുത്ത 
പറയ യേശുമശിഹം മൂലം വെടിപ്പക്കേണമേ. ആമെ൯. 

“ഭ് അതിന്െറ ശേഷം ബപ്രസ്സ്റിററ൪ ജനങ്ങളു.ടെനേരെ തിരിഞ്ഞു പത്തു ക 

ല്ൃനകശ മഴുപ൯ തെമളിപായി ചൊല്ലുകയും, ജനങ്ങ മുട്ടകുത്തിക്കൊണ്ടു 

തന്നേ ഓരോ കല്പനയുടെ പിന്നാലെ തങ്ങ മുമ്പെ അതു ലംഘി ച്ചപോയ 

തിന്നായിട്ടു കരുണയെയും, മേലാല് അതിനെ കാപ്പാ൯ കൃൂപയെയുംം ംരം 

താഴെ വരുന്ന പ്രകാരം ദൈവത്തോഴു യാചിക്കയും വേണം. 

ശുശ്രൂഷക൯ 

ളള 8 

ദൈപം ഈ വചനങ്ങളെ അരുളച്ചെയയ പാഞ്ഞതു: യ 

ഹോേപയായ ഞറ൯ നിനൊ ദൈവമാകുന്നു: ഞാ൯ അച്ലാ 

തെ അന്യദഭദൈവങ്ങഥം നിനക്കുണ്ട "കരുതു. 
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ജനങ്ങ, കത്തറവേ, ഞങ്ങളേ?ടു കരുണയുണ്ടറയി. 

രം കല്പനയെ കപ്പ്പാസ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ വണക്കേ 

ണമേ. 

ശുശ്രുഷക൯. നിന൭ ഒരു പിഗ്രഹം മഉണ്ടറക്കരുതു ; മീ 

തെ സ്വശ്ശത്തിത എങ്കിലും തഴെ ഭൂമിയില് എങ്കിലും ഭൂമിക്കു 

കിഴെ പെടഃത്തില് എങ്കിലും ഉള യതൊെന്നിനെറ പ്രതിമയും 

അരുതു ; നി അവയെ നമസ്മുരിക്കയോ? സേപിക്കയേറ ചെയ്യ 

അതു; എന്തെന്ന നിനെറ €ദെൈപമറയ യഹേറവവയായ 

ഞാന് തിക്ട്യതയുട്ള ദൈവമാകുന്നു ; എന്നെ പകെക്കുന്നപ 

രിത പിതക്കന്മന്തടെ അകൃത്യം മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെ 

യും തലമുറവരെ മക്കളുടെമേതു സന്ദശിക്കയും. ' എന്നെ സ്നോ 

ഹിച്ചു; എന്റെറ കല്പനകളെ. പ്രമറണിക്കുന്നപക്കു ആയിരം ത 

ലമുറപരെ ദയ കാണിക്കയും ചെയ്യുന്നു. 

ജനങ്ങരാം. കത്തറവപേ, ഞങ്ങളേടട കതുണയുണ്ടായി. 
രേം കല്പനയെ കറപ്പാ൯ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ. വണക്കേ 
ണമേ. ചി 

ശുശ്രുഷക൯. നിനെറ ദൈവമായ യഹോവയുടെ നാ 
മം പൃഥി എടുക്കരുതു ; എന്തെന്നാല് തന്െറ നാമം പൃഥാ എ 
ടുക്കുന്നപനെ യഹോവ ശിക്ഷിക്കാതെ പിടുകയില്ല. 

ജനങ്ങ. കത്താപേ, ഞങ്ങളേറടു കരുണയുണ്ടായിം 
രം കല്പനയെ കറപ്പറന ഞങ്ങളുടെ ഫൃദയങ്ങളെ. വണക്കേ 
ണമേ. 

ശുശ്രൂഷക൯. ശഖ്ലൃത്ത നാളിനെ ശുദ്ധികരിപ്പാ൯ ഓ 
ക്ക. ആ ദിവസം അഡ്ധവറനിച്ചു, നിനെറ പേല ഒക്കെയും 
ചെയ്യ ; എന്നാല് ഏഴാം ദിപസം നിനെറ ഭൈവമായ യ 
ഹേറവയുടെ ശഖ്ലത്ത' ആകുന്നു. അന്നു നിയും. നിര പു 
തനും പൂത്രിയും. നിനെറ വേലക്കാരനും പേലക്കാരത്തിയും, 
നിനെറ കന്നുകാലികളും. നിനെറ പടിപാതില്ല,കത്തള്ള പര 
ദേശിയൂം ഒരു പേലയും ചെയ്യരുതു. എന്തെന്നാല് ആവി 
പസംകൊണ്ടു യഹോവ ആകറശവും. ഭൂമിയും, സമുഭൂവും., ആ 
വയിലുള്ളതെറക്കെയും ഉണ്ടാക്കി, ഏഴാം ദിപസം സ്വസ്ധമാ 
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യിരുന്നു ; അതുകൊണ്ടു യഹേവ ശഖ്ഖത്ത് നാളിനെ അ൯ഗ്ര 
ഫിച്ചും ശുരഡീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ജനങ്ങരം. കത്തറവേ., ഞഞ്ങളേറടു കരുനയുണ്ടായിം, 
രം കല്പനയെ കവപ്പന൯ ഞങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ വണക്കേ 
ണമേ. 

ശുശ്രുഷക൯. നിന്െറ ദൈവമായ യഹോവ നിനക്കു 
തരുന്ന ദേശത്തയ നിനക്കു ദിദ്മോയുസ്സുണ്ടറക്കുവാ൯ നിന്െറ അ 
പുനെഷും അമ്മയെയും ബഫ്രമറനിക്ക. 

ജനങ്ങരം. കത്തറപേ, ഞങ്ങളോടു കരുണയഷുണ്ടാറയി. 

രം കല്പനയെ കപ്പറന ഞങ്ങളുടെ എദയങ്ങളെ പണക്കേ 

ണമേ. 

ശുശ്രൂഷകന്. നി കെഡഘചെയ്യരുതു. 

ജനാ. കത്തറപേ. ഞങദഭമ്േേറടു കരുണയുണ്ടറയിം 

രം കല്പനയെ ക്പന ഞങ്ങളുടെ എദയങ്ങമെ വണക്ക്കേ 

ണേ. 

ശുശ്രുഷകസ. നി പൃഭിചറരം ചെയ്യരുതു. 
ജനങ്അഠം. കത്താപേ., ഞങ്ങളോടു കരുണയുണ്ടറയിം 

ഛം കല്പനയെ കാപ്പന് ഞങ്ങളുടെ എഏദയങ്ങളെ വപണക്കേ 

ണെമേ. 

ശുശ്രൂഷക൯. നി മോഷ്ടിക്കരുതു. 

നങ്ങ. കത്താപേം ഞങ്ങളേറടു കരുണഴുണ്ടായിം 

രം കല്പനയെ കാപ്പസ ഞങ്ങട്ടടെ ഹൃദയങ്ങളെ പവനേക്കേ 

ണമേ. 

ശുശ്രുഷക൯. നീ ഹിനെറ കകൂട്ടകരനെറ നേരെ കള്ള 

ഡ്ഡ്ാക്ഷ്യം പറയ തതു. 

ജനമ്ങരഠ. കുത്തറപേ, ഞങ്ങളേ കരുണയുണ്ടറയിം 

നം കല്പനയെ കാപ്പറനന ഞങ്ങടുടെ ഫൃദയങ്ങളെ വണക്കേ 

ണമേ. 
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ശുശ്രൂഷകന്. നി നിന്െറ ക്കൂട്ടുകരനെറ ഭപനത്തെ 

മോഹിക്കരുതു; കൂട്ടുകാരനെറ ഭറയ്യയെയുംം അവന്നെറ ദറസ 

നെയും ദാസിയെയും, അവനെറ കള യെയും കഴുതയെയും; 

കൂട്ടുകാരന്നുള്ള യാതെനന്ന നെയും മേറഹിക്കരുതു. 

ജനങ്ങ. കുത്തറപേം ഞങദഭേറടട കരുണയുണ്ടറയിം, 

നിന്റെറ രം കല്പനകളെ ഒക്കെയും ഞംേളുടെ ഫൃദയങ്ങള।ത 

എഴുതേണമെന്നു ഞം നിന്നേട്ടു അപേക്ഷിക്കുന്നു. 

ഭ് പിന്നെ പപ്രെസ്റ്റിററ൪ മുമ്പിലത്തേപോലെ നിന്നുകൊണ്ടു ചക്രവത്തിക്കുവേ 

ണ്ടിയുള്ള ഈ അപേക്ഷകളില് ഒന്നു ചൊല്ലമ്പോഗ പറയേണ്ടതും 

നാം പ്രാത്ഥിക്ക 

നിത്യരാജ്വപും അന്തമില്ലറത്ത അധ്രികറരവുമുട്ള സഡഘ്ൃശക്ത 

നായ ദൈവമേ, സഭ മുടൃവനോടും കത്ണയുണ്ടറകേണമേ ; 

ഇണ്ട്യയുടെ ചക്രവത്തിഷും ഞങ്ങളുടെ രായ പതിയും നി 

നെറ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദാസനുമാധ ജോജൂ രറജഡും 
(ത൯ ആരുടെ ശുശ്രൂഷാക്കറര൯ എന്നു അറിഞ്ഞു) എല്ലുഥവു 
ന്നും മേലറയി നിനെ ബഹുമറനത്തെയും മഹത്വത്തെയും 
അന്വേഷിപ്പന൯ അപനെറ ഹൃദയത്തെ ഭരിക്കേണമെന്നും, 
ഞദളും അവസെറ പ്രജകഥം എല്ലാപതും (അവന്നുള്ള അഡ്ധി 

കറരം ആരുടേതു എന്നു വേണ്ടുംവണ്ണം വിചാരിച്ചും) നിന്െറ 
അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പവചനപ്രകാരവും നിയമപ്രകറരപും., നി 
ന്നിലും നിനക്കറയിട്ടും; അവനെ വിശ്വസ്മതയോടെ സേപി 
ചം ബഫ്ൃമറനിച്ചും പിനയത്തോടെ അനുസരിച നടക്കുന്നപ൪ 
ആകേനേമെന്നും നിന്നോടും പരിശുദ്ധത്മാപിനോട്ടം ര്ൂടെ 
എന്നും ഏകദൈവമറയി., കറഘലറപസറനം ഭൂടറതെ ജിപി 
വാഴുന്നവനായി ഞങളുടെ കത്തവായ യേശുമശിഹമ്മൂചം 
ഞങ്ങധം നിന്നോടു അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമെ൯. 

അല്ലെങ്കില് ഇതു 

സപ്വശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ, രാജാക്കന്മുറരുടെ ഹു 
ദയങ്ദാം നിനെറ ആട്ഞയിലും അധികാരത്തിലും രിക്കുന്നു 

ടട] എന്നും നിസെറ ദപ്യട്തന്നത്തിന്നു നന്നെന്നു തോന്നുന്നപ്ര 
കാരം നി അവയെ വഴക്കുകയും നടത്തിക്കും ചെയ്യുന്നു എ 



94. 1111: വാനു 

നും നിനെറ തിരുപചനത്തറല് ഞങദാംക്കു ഉപദേശിക്കപ്പെ 
ട്ടിരിക്കുന്നു : നിസ്റ ദവസനറയി, ഇണ്ടയയുടെ ചക്രപത്തിയും 
ഞങ്ങടെ രറജ്യഡിപതിയുമറയ ടോജ്ട്് രാജാവു, തന്െറ 
സകല നീനവുൃകളിലും വാക്കുകളിലും, പ്രപ്ൃത്തികളിലും എ 
പ്പോഴ്ചം നിന്െറ ബഫുമറനത്തെയും മഹത്വത്തെയും അന്വേ 
ഷിപ്പറനറയിട്ടും. അവന്നെറ പിചരത്തിന്നു ഭരമേപ്പിക്കപ്പെടു 
വരറയ നിനെറ ജനങ്ങളെ ക്ഷേമത്തോടും, സമാധറനത്തേറ 
ടട, ദൈപഭക്തിയോടും പരിപഘിപ്പറന്൯ ജഗ്രതപ്പെടുവാന” 
യിട്ടും അവനെറ ഹൃദയത്തെ വഴക്കി ഭരിക്കേണമെന്നു ഞെ. 
ഒം നിന്നോടു വിനയമറയി അപേക്ഷിക്കുന്നു. കരുണയുള്ള 
പിതറപേ., നിനെറ ഇഫ്ഠാപൃത്രനും ഞങളുടെ കത്താവൃുമറയ 
യേശുമശിഹറ നിമിത്തം ഇതിനെ നല്ലേണമേ. ആമെന്. 

1] അതിസെറ ശേഷം ആ ഭിവസത്തേക്കുടള അപേക്ഷ ചൊല്ലെണം. അപേ 

ക്മ്ധ കുഴിഞ്ഞ ഉടനെ പ്രെസ്റ്രിററ൪ ലേഖനം അല്ലെങ്കില് ലേഖനത്തി 

നു പകരം നിയമിക്കപ്പെട പേദഭാഗം ചുസുകത്ത।॥ 
_ ല് അഭ്ധ്യായത്തില് പാക്യം തൂടങ്ങി എഴുതിയി 

രിക്കുന്ന താക്കന്നു എന്നു പറഞ്ഞു ലേഖനം വായിക്കെണം. ലേഖനം ക 

ഴിഞ്ഞ ഉടനെ അവ൯ ഇവിടെ ലേഖനം കഴിഞ്ഞു ഏന്നു പറയെ 
ണം. അതിരെറ ശേഷം, (ജനങ്ങ എഴ്ന്നോടു നിന്നുകൊണ്ടു) അവ൯ 

പിശുഭ്ധ സുവിശേഷം കത്തില് അഭ്ധധ്യാ 
യത്തില്___-പാക്യം തൂടങ്ങി എഴു തിയിരിക്കുന്നതാകുന്നു 
എന്നു പറഞ്ഞു സുവിശേഷം വായിക്കണം. സുവിശേഷം കഴിഞ്ഞ മട 

നെ ജനങ്ങഠം മുമ്പിലത്തേ പോലെ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ടു ംരം താഴെ വരുന്ന 

വിശ്വാസപ്രമാണം പാടടകയൊ ചൊല്ലകയൊ വേണും. 

സപ്ശക്തിയുട്ള പിതാപായി, ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും; 

കാണപ്പെടുന്നവയും കാണപ്പെടാത്തപഷു മായുള്ള പ 

യും സൃഷ്ടിച്ചപനായ ഏക ഭൈപത്തിത ഞാ൯ പിശ്വസ 

ക്കുന്നു. 

ദൈപത്തിനെറ ഏകജാതനായ പൂത്രനായി. ഏകക 

ത്താപായ യേശമശിഹായിലും ഞാന് പിശ്വസിക്കുന്നു ; അ 

പന്൯ സപ്യവലോകങ്ങാംക്കും മുമ്വെ തന്െറ പിതാപിതനിന്നു 

ജനിപ്പിക്കപ്പെട്ടവന്, ദൈപത്തിതനിന്നു ദൈപംം (൮കാശ 



പിശുഭ്ധ സംസ്റ്ലും 95 

ത്തിതനിന്നു പ്രകറശം. സത്യഭൈവത്തിതനിന്നു സത്യദൈ 
വം. ഇനിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ൯., ഉണ്ടറക്കപ്പെട്ടപനല്ല., പിതറവി 
നോട്ടു ഏക തത്വമള്ളവ൯.,. അപനാല് സകലവും ഉണ്ടായി; 
അപന്൯ മനുഷ്യരയ നമുക്കും നമമുടെ രക്ഷൊെക്കും വേണ്ടി സ്വ 
ശ്ശത്തിതനിന്നു ഇറങ്ങി. പരിശുദ്ധത്മറവിനാല് കന്യക മറി 
യയിത നീന്നു അവതരിച്ചു മനുഷ്യനായിതിന്നു, പൊയത്തിയേ? 
സു പീലറത്തോസിനെറ കിഴിത നമു പേണ്ടി ഭൂശിക്കപ്പെട്ടം, 
അപ൯ കഷ്ടപ്പെട്ടും അടക്കപ്പെട്ടു. തിരുപെഴൃത്തകളി൯പ്രുകാരം 
മൂന്നറംദിപസം ഉയിത്തെഴുന്നേറവ, സ്വശ്ശൂത്തിചേക്കു കയറി. 
പിതറവിനെറ പലത്തുഭറഗത്തു, ഇരിക്കുന്നു. അപ൯ ജീപനു 
വരെയും മരിച്ചവരെയും ന്ൃയയം വിധിപ്പന൯ മഹത്വത്തോ 

ടെ പിണ്ടും വരും: അവസെറ രറ്കൃത്തിന്നു അവസാനം ഉണ്ടാ 

കയില്ല. 

കത്തറവും ജിപിപ്പിക്കുന്നപനും, പിതറലിരനിന്നും പൂത്ര. 
നിതനിന്നും പുറപ്ചെടുന്നപനും. പിതറവിനോടും പൂത്രനോട്ടം 
കൂടെ പന്ദിക്കപ്പെട്ട മഹത്വപ്പെടുന്നപനും. ൮പറചകരെക്കൊ 
ണ്ടു പറയിച്ചവന൯മായ പര്ശുഡ്ധത്മാപിലും ഞാ൯ വിശ്വസി 
ക്കുന്നു. കാതേറലികവും അപ്പെസ്മുലികവുമായ ഏക സഭ 
യെയും ഞാ൯ വിശ്വസിക്കുന്നു. പാപമോചനത്തിന്നുള്ള ഏ 
ക ബപ്ിസ്മുയെ “ഞെറസ൯ അനുസരിക്കുന്നു. മരിച്ചപരുടെ പവന 
രുത്ഥാനത്തിന്നും വരുപാനുമ് ലോകത്തിലെ ഭിപന്നും ഞാന 
കറത്തിരിക്കുന്നു. ആമെ൯. 

4! അതിസെഠ ശേഷം പട്ടക്കാരസ ആ ആളഴ്യുവട്ടത്തില് ഇന്ന പെരുനാളുകഠം 
എങ്കിലും നോമ്പൃകഠം എങ്കിലും ആചരികുപ്പെടുവാ൯ ഉണ്ടെന്നുള്ളതു ജനങ്ങ 
ളോടു അറിയിക്കണം. വിശുഭ്ധസംസഗ്ലും ഉണ്ടെങ്കില് അതു ഇന്നപ്പോഠം 
എന്നും പ്രസിദ്ധിപ്പെടുത്തെണം ; രാജകലുനകമു.ം, സാധനങ്ങളും, സഭാ 
ഭൂംശങ്ങമും വായികുപ്പെടെണം. ദൈവശുശ്രുക്ഷ സമയത്തു ശുശ്രുഷ്കനാ 
ല് അല്ലാതെ ഒന്നും പള്ളിയില് അറിയിക്കയോ .പ്രസിഭ്ധമാക്കുകയോ ചെയ്യ 
അതു. ഭരം പുസ്പുകത്തിലെ ക്രമങ്ങളില് നിശ്ച്യിച്ചിട്ടളളതോം, രാജാപിനാ 
ലെങ്കിലും സ്ഥലത്തെ മേലധികാരിയാലെജിലും കല്ലിച്ചിട്ടുഭമതോ അല്ലാതെ അ 
വനാലും അരുതു. 

| അതിന്െറ ശേഷം പ്രസംഗം പറകയോം മുമ്പെ മേലധികാരത്താര കല്ലി ചതായിട്ടോ, മേലാല് കല്ലിക്കുന്നതായിട്ടോ ഉള്ള ഫഹോമിലികളില് ഒന്നു വാ. യിക്കയോ വേണം. 
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4] അതിനെറ ശേഷം ബ്പ്രൈണ്ണ്ിററ൪ ക്ത്താവിനെറ മേശയിദ ലേക്കു തിരിച്ചു 
ചെന്നു, തെറ യുക്തംപോലെ രേം താഴെയുള്ള ധമ്മശേഖര വാകൃങ്ങളില് 
ഒന്നൊ, അധികമൊ ചൊല്ലെണം. 

മനുഷ്ൃ൪ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികക്ടെ കണ്ടു, സ്വഗ്രസ്ഥനായ നിങ്ങ 
മൂടെ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്നു, നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അ 
വരുടെ മുമ്പില് പ്രകാശികുട്ടെ. വിശു. മത്താ. ൫ 

വും തുരുമ്പും കെടുക്കയും കള്ളന്മാര് തുരന്നു മോഷ്ടിക്കയും ചെയ്യു 
(ന്ന ഈ ഭൂമിയില് നിങ്ങ നിക്ഷേപം സ്വരൂപിക്കരുതു ; പുഴുവും തുരു 
പും കെടുക്കാതെയും കള്ള.ന്മാ൪ തുരന്നു മോഷ്ട്ിക്കാതെയുമിരിക്കുന്ന സ്വഗ് 
ത്തില് നിക്ഷേപം സ്വരൂപിച്ചുകൊദ്രവിന്. വിശു. മത്താ. ൬. 

മനുഷ്യര നിങ്ങരക്കു ചെയ്യേണം എന്നു നിങ്ങഠര ഇച്ഛിക്കുന്നുതൊക്കെ 
യും നിങ്ങ അവക്ും ചെയ്തി൯ ; സ്മായപ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാരും 
ഇതു തന്നേ. വിശു. മത്താ. ൭. 

എന്നോടു കത്താവേ., കത്താവേ., എന്നു പറയുന്നവന് ഏവനുമ 

ല്ല. സ്വഗ്രസ്ഥനായ എന്െറ പിതാവിന്െറ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനത്രെ സ്വ 
ശൂരാജ്യത്തില് കടക്കുന്നതു. വിശു. മത്താ. ൭, 

സകായി നിന്ന കത്താവിനോടു : കത്താവേ, എന്െറ വസ്തറവക 

യില് പാതി ഞാന് ലരിദ്ക്കു കൊടുക്കുന്നുണ്ട ; വല്ലതും ചതിവായി വാങ്ങി 

ട്ടുണ്ടെജിര, നാലു മടങ്ങു മടക്കിക്കൊടുക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 
വിശു. ലൂക്കൊ. ൭൯. 

സ്വന്ത ചെലവിന്മേല് യുഭ്ധസേവ ചെയ്യുന്നവന് ആര്! മുന്തിരി 

ത്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കി അതിന്െറ ഫലം തിന്നാതിരിക്കുന്നപന് ആ൪? ആ 

ട്ടിന്ക്രട്ടത്തെ മേയിച്ചു കൂട്ടത്തിന്െറ പാല്കൊണ്ടു ഉ വജീവി ദാതിരിക്കു 

ന്നവ൯ ആര് ? ൧ കൊരി. ൯. 

ഞങ്ങ ആത്മികമായതു നിങ്ങറ്രക്കു വിതെച്ചിട്ടു നിങ്ങളുടെ ഐ 

ഹികമായതു കൊയ്യാല് വലിയ കായ്യമോ ! ക കൊരിം ൯. 

൭ ഭൈവാലയ കമ്മങ്ങശ നടത്തുന്നവര ദൈവാലയംകൊണ്ട മുപ 

ജീവിക്കുന്നു എന്നം യാഗപീഠത്തിങ്കല് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവ൪ര യാഗപീഠത്തി 

ലെ വഴിപാടുകളില് ഓഹരിക്കാര ആകുന്നു എന്നും നിങ്ങ അറിയുന്നി 

ല്യയോ ? അതുപോലെ കത്താവും സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നവ൪ സുവി 

ശേഷത്താല് ഉ പജിവിക്കേണം എന്നു കല്ലിച്ചിരിക്കുന്നു. ൧ കൊരി. ൯. 

ലോദഭമായി വിതെക്കുന്നപന് ലോഭമായി കൊയ്യും ധാരാകൂ.മായി 

പിതെക്കുന്നവന് ധാരാദ്മായി കൊയ്യും എന്നു ഓത്തു കൊമുവി൯. അവ 

നവന് ഫൃദയത്തില് നിശ്ചയിച്ചതുപപോലെ കൊടുക്കട്ടെ. സങ്കടത്തോ 

ടെ അരുതു ; നിരഖ്ലന്ധത്താലുമരുതു യ; സന്തോഷത്തോടെ കൊടുക്കുന്ന 

വനെ ദൈവം സ്റ്റേഹിക്കുന്നു. ൨ കൊരി. ൯. 
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പചനം പഠിക്കുന്നപന് പടിപ്പിക്കുന്നവന്നു എല്ലാ നന്മയിലും ഓഹ 

രി കൊട്ടക്കെണം, വഞ്ചനപ്പെടാതിരിപ്പിന് ; ദൈവത്തെ പരിഹസ 

ചൂക്രടാു മനുഷ്യന് വിതെക്കുന്നതു തന്നേ കൊയ്യും. ഗലാ, ൬ം 

അവസരം കീട്ടുംപോലെ നാം എല്ലാവക്ം, വിശേഷാല് സഹവി 

ശ്വാസികമശക്കും നന്മ ചെയ്യും ഗലാ. ൬. 

അചംഭാവത്തോടുക്രടിയ ഭൈവഭക്തി വലുതായ ആഭായം ആകു 

ന്നു താനും. ഇഹലോകത്തിലേക്കു നാം ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ; ഇ 

പിടെനിനാം യാതൊന്നും കൊണ്ടുപോകുവാ൯ കഴിയുന്നതുമല്ല. 
൧തിമൊം ൬൦ 

ഈ ലോകത്തിലെ ധനവാന്മാരോടു : നന്മ ചെയ്താനും സല്പ്രവ്വ 

ത്തികഭില് സമ്പന്നരായി ഭാനശീലരും ഓദായ്യമുഭ്ളവരുമായി സാക്ഷ്മാലു 

ളൂ ജിവനെ പിടിച്ചുകൊക്കേണ്ടതിന്നു വരുംകാലത്തേക്കു നല്ലോരു അടി 

സ്ഥാനം നിക്ഷേപിച്ചുകൊരുവാനും ആങ്ഞാവിക്കം തിമൊ. ൬. 

ഭൈപം നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയും വിശുഭ്ധന്മാരെ ശുശ്രൂഷിച്ചതിനാ 
ലും ശുശ്രഷിക്കുന്നതിനാലും തനെറ നാമത്തോടു കാണിച്ച സ്ക്റേഹധും മ 
റന്നുകടവാന് തകുവഷ്ക്്ും അനിതിയുക്കവനല്ല. എബ്ബാ. ൬൦ 

നഷ ചെയ്തുാനും കൂട്ടാ കാണിപ്പാനും മറക്കരുതു. ഈ വകയഴ 

ഗത്തിലല്ലോ ദൈവം പ്രസാഭിക്കുന്നതു. എബ്രാ, ൧൩. 

ഈ ലോകത്തിലെ വസ്ത്ുവകയുള്ളവന് ആരെങ്കിലും തന്െറ സ 
ഫോദരന്നു മുട്ടുള്ളതു കണ്ടിട്ടു അവനോടു മനസ്സലിവു കാണിദ്കാഞ്ഞാല് 
ദ്ദൈഖത്തിനെറ സ്റ്റേഹം അവനില് എങ്ങനെ വസിക്കും ? ഷയോഹ. ൩.൦ 

നിനെറ ദ്രവ്യങ്ങളിതനിന്നു ഭിക്ഷ കൊടുക്കു ഒരു ഒരിദുനില്നി 
ന്നും നിന്െറ മുഖം ഒരിദ്ലും തിരിക്കാതെയും ദരിക്ക ; എന്നാല് കത്താ 
വിന്െറ മുഖം നിന്നില്നിന്നു തിരിക്ുപ്പെടുകയില്ല. തോബിയാ ൫.൭ 

നിന്െറ പ്രാപ്പിപോലെ കരുണയുമ്ജമവനായിരിക്ക, നിനക്കു വ 
കരെ ഉ.ണ്ടെയ്മില് വളരെ കൊടുക്കു നിനക്കു അല്ലമേയുള.ളൂ. എങ്കില്, ആ 
അല്ലത്തിതനിന്നു സന്തോഷത്തോടെ കൊടുപ്പാന് ജാഗ്രതപ്പെടുക ; എ 
ത്തെന്നാത അതിനാല് ആവശ്യമുള്ള നാളില്, നിനക്കു തന്നേ നീ നല്ല 
പ്രതിഫലത്തെ സംഗ്രഹിക്കുന്നു. തോബിയാ ൫... 

എകിയവനോടു കൃപ കാട്ടുന്നപ൯ യഹോവെക്കു വാഡ്ക്യ കൊടുക്കു 
ന്നുടയു അവന് ചെയ്യു നമ്യെക്കു അവന് പകരം കൊടുക്കും. 

സഭൂശ. ൭൯.൦ 
ഹീക്ിയവനെ ആദരിക്കുന്നവന് ഭാഗൃവാന് $; അനത്ഥ ഭിപസ 

ത്തിരു യഹോവ അവനെ വിടുവിക്കും, സമ്മി, ൪.൧. 
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ട് രം വാക്യങ്ങളെ വായിക്കുന്ന സമയത്തു ദിയാകോന്മാരോ കൈക്കാരാരോ 
ആ സംഗതിക്കായി നിയമികപ്പെട്ടന്ന തക്ക ആളുകമേോആ വകൊെക്കായി ഇട 
വകയാല് കരുതിയിട്ടളള യോഗ്യമായ ഒരു പാത്രത്തില് ദരിദന്മാകായിട്ട ധ 
മ്മങ്ങക്ലെയും, ജനങ്ങളു.ടെ മറഠുമ്ള കാല്ലുകളെ.യും വാങ്ങി, വണക്കത്തോടെ, 
പ്രെസ്ത്റിററരുടെ അടുക്കലേക്കു കൊണ്ടുവരെണം. അവ൯ വിശുദ്ധ മേശയി 
ന്മേല് അതിനെ വിനയത്തോടെ സമഡ്റികെണ്ം. ം 

ടര് വിശുദ്ധ സംസഗ്ഗം ഉള്ളപ്പോഠം പ്രെസ്ണ്ിററ൪ തന്െറ അഭിപ്രായപ്രകാരം 
വേണ്ടുന്ന അപ്പവും വീഞ്ഞും രം സമയത്തു മേശയില് വെക്കണം. 

$ അതിനെ ശേഷം പ്രെസ്പിററ൪ ഒചാല്ലേണ്ടതു, 

മപിടെ ഭൂമിയില് പോരാടുന്ന ക്രിസൂസഭയുടെ സഡ്യസ്ഥിതി 
ക്കം വേണ്ടി നറ പ്രാത്ഥിക്ക. 

സകല മനുഷുക്കം വേണ്ടി പ്രറത്ഥനകളും, യഡ്ചനകളംം 
സ്ഷേത്രങ്ങളും ചെയ്യേണമെന്നു നിന്െറ പിശുഖ്ധ അപ്പെസ്പ 
ലനെക്കൊണ്ടു ഞങ്റംക്കു ഉപദേശിപ്പിച്ചിരിക്കന്ന സപ്വശക്ത 
നും നിത്യനുമായ ദൈവമേ. നീ മഹ കരുണയേടെ. ഞ 
ങ്ദം തിരുസന്നിധിയിത അച്പ। 
ക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ധമ്മ ₹$ ധമ്മങ്ങളൊ വഴിപാടുകമോ ഇ 

തം ലി ടി ്ലെന്നുവരികിത അപ്പോം [ഞങ്ങ 
പ കം എ വാത്ത; മുടെ ധമ്മങ്ങലെയും വഴിപാട്ടക 
ക്കേണമെന്നും] ഞങളുടെ രം ഒ്ലെയയം സ്വീകരിക്കേണമെന്നും) ഏ 
പ്രറത്ഥനകളെ. കൈക്കെറമള്ളേണ ന്നല്ല വാക്കുകമെ ചൊല്ലരുത്. 

മെന്നും. സത്യത്തിന്െറയും ഒരുമ 
യുടെയും ഐകമത്ൃത്തിനെറയ്യം തആത്മവുകെണ്ട ചേത്തി 
ദ്ചഞ്ങുമുടഭ തിതസഭയെ ജഇടപിടാതെ ഉത്സാഫിപ്പിക്കേണമെ 
ന്നും ഞങ്ങാം നിന്നോടു തഘഴ്ചയായി അപേക്ഷിക്കുന്നു. നി 
സെറ പരിശുദ്ധനാമത്തെ അനുസരിച്ചു പറയുന്ന എല്ലവരും 
നിന്െറ വിശുദ്ധ വചനത്തിലെ സത്യത്തില് യോജിച്ചു, ഒരു 
മയോടും ദൈപഭക്തിക്കടുത്ത സ്നേഹത്തോടും പസിക്കേണ്ടതി 
ന്നു കപ അതുഭളേ:ണമേ. ക്രിസ്മൂമതക്കാരായ സകല രാജാക്ക 
ന്മാരെയുംം പ്രഭക്കളെ. യും. രാജ്യാധികാരികളെ. യും ഇണ്ട്യയുടെ 
ചക്രപത്തിയും ഞങ്ങളുടെ രാജ്യാധിപതിയും നിന്െറ ദാസ 
നുമായ ജ്ോര്ജ്ഷ്കൂ് രാജാവിനെറ കീട്ിത ഞങ്ങാം ദൈവഭ 

ക്തിയോടും സമ ഡധറനത്തേടും ഭരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന്നു പ്രത്യേ 

കമായി അവനെയും കാത്ത രക്ഷിക്കേണമെന്നു ഞങ്ങഥം നി 
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ഭന്നാട്ട അപേകഷിക്കുന്നു. ഭഷ്യതയുടെയും ഭൂമ്മാഗ്ത്തിനൊയും 

ശിക്ഷൌക്കും, സത്യമതത്തിനെറയും സുകൃതത്തിനെറയും പരി 

പാലനത്തിന്നും ത്തയി അവനെറ ആല്ലേചനസംഘം മുഴുവ 

നും. അവന്െറ കീഴില് അധികറരമുള്ള എല്ല്ാപരും നേരായും 
പക്ഷപറതം അടറതെയഷ്യം നൃയത്തെ നടത്തിപ്പറനറയിട്ടു ആ 

വക്ക കൃപ നല്ലേണമേ. സ്വഗ്ലൂസ്ഥപിതറപേ., സകല എപ്പി 
സ്ലേപ്പ്മത്ചം പട്ടക്കറതം തങ്ങളുടെ നടപ്പുകെറണ്ടും ഉപദേ 

ശംകൊണ്ടും നിനെറ സത്യവും ്ജിപനുമുമഭ വചനത്തെ പ്ര 
സിദ്ധിപ്പെടുത്തപനനും, നിന്െറ വിശുഖധ സക്രമെന്തുകളെ 
ശരിയായും ക്രമമറയും ആചരിപ്പറന്നും അവക്കു കൃപ നല്ലേ 
മേ. നിനെറ സകല ജനങ്ങളും, പ്രത്യേകം ഇപിടെ തൂടിയ 
ഈ സഭയും, സൌമൃഹൃദയത്തോടും നല്ല ഭക്തിയോടും, നി 
നെറ പിശുദ്ധവചനത്തെ കേട്ടു, കൈക്കെറണ്ടു, അവരുടെ 
ആയുസ്സ്ട്മ നം ഒക്കെയും വിശുദ്ധിയിലും നിതിയിലും നി 
ന്നെ സത്യമായി ആരറധിപ്പാ൯ അവക്കു നിനെറ സ്വഗ്റ്രീയ 

കൃപ നല്ലേണമേ. കത്തറപേ. സ്ഥിരമിച്ലന്ത രം ആയ്യ 
സ്സിത ഉ പദ്രപമോ. ദുഃഖമേ, ഞെരുക്കമേറ, രേഗഗമേ. മററു 
വല്ല അനത്ഥമേ? ഉളള എല്ലറപരെയും നിന്െറ നന്മകൊങ്ടടു 
ആശ്വസിപ്പിച്ചു സഹായിക്കേണമെന്നു ഞങ്ങറം നിന്നോടു ഏ 
റവും പിനയമറയി അപേക്ഷിക്കുന്നു. നിന്നിലുള്ള പിശ്വാ 
സത്തോടും ഭയഭക്തിയോടും ഈ ആയുസ്സിനെ പിട്ടുപേറയപ 

രായ നിന്െറ എല്ല ഭൂത്ൃയന്മാക്കറയിട്ടും ഞെങദധം നിനെറ പ 
രിശുഡ്ധ നാമത്തെ സ്മൂതിക്കയും ചെയ്യുന്നു; അവരോടുത്ൂടെ ഞ 
ഞളും നിന്റെറ സ്വഗ്ലീയരാട്ക്യത്തിന്നു ഒറഹരിക്കാരറകേണ്ടതി 
നു അവരുടെ നല്ല ദുഷ്ട്രാന്തങ്ങളെ. പിത്തുടരുവാ൯ ഞെ ദേദംക്ക 
കൂപ തരേണമെന്നും നിന്നോടു അപേക്ഷിക്കുന്നു. പിതാപേം 
ഞദ്ടുടെ ഏക മഡ്ധ്യസ്ഥനും കായ്യസ്ഥനുമറയ യേശുമശിഹാ 
നിമിത്തം ഇതിനെ നല്ലേണമേ. ആമെ൯. 
| ശുശ്രൂഷകന് പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞിട്ടു വിശുഭ്ധസംസദ്സുത്തെക്കുറിച്ച അറിവുകൊ 

ടടുക്ടമ്പോശ രം താഴെയുള്ള പ്രബോധനം വായിക്കെണം. അറിവു കൌ 
ടുക്കുന്നതു എല്ലായ്ക്കോഴ്ചം വിശുഭ്ധസംസശഗ്ശൂത്തിന്നു തലേ ഞായറാഷ്ലു എങ്കിലും 
പെരുനാളിത എങ്കിലും വേണ്ടുന്നതാകുന്നു. 

പ്രിയപ്പെട്ടപരേ, വരുന്ന ആഴ്ല ഭൈവസഹായംകൊണ്ടു ഞാന് സ ാഗ്ശപും ഭൈവഭക്തിയുമുള്ള മനസ്സോടിരിക്കുന്ന എപ്പാവകും മശിഹായു 



100 11211 പഠ 

ടെ ശരീരത്തിനെറയും രക്തത്തിന്െറയും ആശ്വാസകരമായുള്മ സക്രമെഃ 

തു കഴിപ്പാന് ഭാവിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനെ അവന്െറ പുണ്മൃകരമായ 

തൃശിനെയും കഷ്ടപ്പാടിനെയും കുറിച്ചുള് ഓമ്മെക്കായി കൈക്കൊള്ളേണ്ട 

താകുന്നു ; ഓവയാല് മാത്രം നാം നജ്ുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനം ലഭി 

ച്ചു സ്വഗ്ലരാജൃത്തിന്നു അവകാശികക്ായി തീിരുന്നും ആകയാല് സവ്യശ 

ക്തനായി നജ്ുടെ സ്വഗ്രൂസ്ഥപിതാവായ ദൈവം തന്െറ പുത്രന്ദം ന 

മ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശുമശിഹായെ നമുക്കു പകരം മരിപ്പാന് മാത്രമ 

ല്യം ആ വിശുഭ്ധ സക്രമെന്തില് നമ്മുടെ ആത്മിക ഭക്ഷണവും തു വജീവ 

നവും ആകുവാനും ക്രടെ തന്നിരിക്കൊണ്ടു നാം അവന്നു മഹാ താണ 

യും മനഃ പൂവൃയവുമായുള്ള സ്നോത്രം ചെയ്യുന്നതു നകഷ്ടടെ മുറയാകുന്നു 

അതിനെ യോഗ്യമായി കൈക്കൊട്ളൂന്നവക്ഷ അതു മഹാദിവ്യയവും ആശ്വാ 

സകരവുമായുള്കതും, അയോഗ്യമായി കൈക്കൊദ്വോന് തുനിയുന്നവക്കു 

മഹാ ആപത്തായുള്മതും ആകകൊണ്ടു, നിങ്ങ അതിനിടയില് ആ വി 

ശുഭ്ധ മമ്മത്തിന്െറ ശ്രേഷ്ടതയെയും, ആയതിനെ അയോഗുമായി കൈ 

ക്കൊള.ളൂ ന്നതിനാലുള്ള മഹാ അപകടത്തെയും വിചാരിക്കേണമെന്നും, 

നിങ്ങളുടെ സ്വന്ത മനസ്സാക്ഷികക്ടെ. തിരഞ്ഞു ശോധന ചെയ്യേണമെന്നും, 

അതു അശ്രഭ്ധയായിട്ടും, ദൈവത്തോടു കപടം കാണിക്കുന്നവരുടെ വിധ 

ത്തിലും അല്ല വിശുഭ്ധ വേഭപുസ്പകത്തിത ഭൈവത്താല് കല്ലിക്പ്പെട്ടിരി 

ക്കുന്ന കല്യാണവമ്ത്രത്തെ ധരിച്ചു, നിങ്ങ ശുഭ്ധതയോടും റ്വക്ഛൃതരയോ 

ടും രം സ്വദഗ്്രിയ വിരുന്നിന്നു വരുവാനും, ആയ വിശുഭ്ധ മേശെക്ഷ യോ 

ഗ്ൃതയുള്ക ഓഹരി ഭാരായി കൈകൊള്ളപ്പെടുവാനും തദവേണ്ണ്ണം ആയിരി 

കേണമെന്നു നിങ്ങമക്കു ബുഭ്ധിചൊല്ലുന്നതു എനിക്കുള്ള മുറയാകുന്നു. 

അതിന്നുദമ വഴിയും മുഖാന്തരവും ഇതു ആകുന്നു : ഒന്നാമതു, ദൈ 

വത്തിനെറ കല്പനകളുടെ പ്രമാണം കൊണ്ടു നിങ്ങളൂടെ ജീവിതവും നട 

പ്പും ശോധനചെയ്തും നിങ്ങ മനധകൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ പ്രവൃത്തി 

കൊണ്ടോ ഏതെങ്കിലും കുററം ചെയ്യിരിക്കുന്നു എന്നു കണ്ടാല്, ആ കുററ 

ത്തെക്കുറിച്ചു സങ്കടപ്പെട്ടു നിങ്ങളുടെ നടപ്പിനെ നന്നാക്േണ്ടുന്നതിന്നു 

നല്ലവണ്ണം നിശ്ചയിച്ചു, സവൃശക്തനായ ടൈവത്തോട ഏറവുപ്റയേ 

ണം. പിന്നെയും, നിങ്ങളുടെ കുററങ്ങറ ദൈവത്തിനും വിരോധമായി 

ട്ടു മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാക്കു വിരോധമായിട്ടും ക്രടെയുള്ളുതെന്നു ക 

ണ്ടാര, നിങ്ങ അവരോടു നിരപ്പായി നിങ്ങ ചെയു, ഉപ്ര്രവത്ങറ്മക്കും 

തെറവകമക്കുമായിട്ടു നിങ്ങകാല് കഴിയുന്നെടത്തോളം പരിഹാരം ചെയ്യു 

ൃൃപ്പിപ്പെടത്തുവാന് ഒരുങ്ങിയിരിക്കെണം. നിങ്ങളുടെ കുററങത്ങക്വെ ഭൈ 

വം ക്ഷഥിക്കെണമെന്നു നിങ്ങ ഇച്ഛിക്കന്നതുപോലെ തന്നേ നിങ്ങക്വോ 

ട കുററം ചെയ്യവരോടു ക്ഷമിപ്പാന്ദം ഒരുങ്ങിയിരിക്കെണം ; അല്ലെ ജില് 

രേം വിശുഭ്ധസംസഗ്ലത്തില് അനുഭവ കാരാകുന്നതിനാല് നിങ്ങളുടെ ശി 

ക്ഷാവിധിയെ വഭ്ധിപ്പിക്കുന്നതല്ലാതെ യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. യ. 
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തുകൊണ്ട നിങ്ങളില് ആരെങ്കിലും ദൈവഭൂഷണക്ാരനോ. ദ്ദൈവത്തി 

ന്െറ വചനത്തെ തടുക്കയോ നിന്ദിക്കയോ ചെയ്യുന്നവനോ, വൃഭിചാരി 

യോ ആകുന്നു എമിലും. രം൪ഷ്യയോ അസൂയയോ മററു വല്ല മഹാകു 

ററമോ മണ്ട എങ്കിലും, നിങ്ങ ഖമ വിശുഭ്ധ സക്രമെന്തു കൈക്കൊണ്ടതി 

ന്റ ശേഷം, പിശാചു യൂഭായിലേക്കു പ്രവേശിച്ചതുപ്പോലെ നിങ്ങളിലേ 

ക്ക പ്രവേശിച്ചു, നിങ്ങളെ സകല അകൃതൃങ്ങം കൊണ്ടും നിറെച്ചു ശ 
രീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും നശിപ്പിക്കാതിരിപ്പാനായിട്ടു നിങ്ങളുടെ പാ 
പങ്ങള്ടെ കുറിച്ച മാനസാന്തരപ്പെടുവി൯ ടു അല്ലെ്കില് വിശുഭ്ധമേശയി്ക 
ലേക്കു വരാതിരിപ്പി൯ം 

എന്നാല് ദൈവത്തിന്െറ കരുണയില് പൂണ്ണ്ണ ആശ്രയത്തോടും ശാ 
ന്ത മനസ്സാക്ഷിയോടും ക്രടെ അല്ലാതെ രം വിശുഭ്ധസംസദ്്മത്തിന്നു ഒരു 
ത്തതും വരാതെ മരിക്കുന്നതു ആവശ്യമ്ധകകൊണ്ടു, രം വഴിയായിത 
നെറ മനസ്സാക്ഷിയെ ശാന്തതപ്പെടുത്തുവാ൯ കഴിയാതെ വിശേഷാല് തത 
ശ്വാസമോ ആലോചനയോ വേണമെന്നു നിങ്ങളില് യാതൊരുത്തന്നു 
എദ്മിലൂം തോന്നിയാല് അവന് ദ്ദൈവത്തിന്െറ വിശുഭ്ധ വചനത്തിന്െറ 
ശുശ്രുഷയും ആത്ഥീയ ആലോചനയും ഗൃണമദോഷവുംകൊണ്ടു പാപമോ 
ചനാനുഗ്രഹം ലഭിച്ചിട്ടു തനെറ മനസ്സാക്ഷിയെ ശാന്തതപ്പെടുത്തി സകല 
ചഞ്ചലവും സംശയവും അകറേറണ്ടതിന്നു എന്െറ അടുക്ലോ ദൈവ 
വചനത്തില് വിവേകവും വിലയുമുള്ള മറെറാരു ശുശ്രുഷകനന്െറ അടുക്കു 
ലോ വന്നു തന്െറ ദു8ഖത്തെ അറിയിട്ലട്ടെ. 

4 വിശുഭ്ധസംസഗ്ലത്തിന്നു വരുവാ൯ ജനങ്ങാരക്കു ഉ പേക്ഷയുട്ടെന്നു കണ്ടാര 
മേലത്തേതിന്നു പകരം ംരം വരുന്ന പ്രബോധനം വായിക്കണം. 

പ്രിയപ്പെട്ടവരേ, വരുന്ന ആഴ്ല ദൈവകൂൃൂപകൊണ്ടു ഞാ൯ കത്താ 
വിന്െറ അത്താഥം ആചരിപ്പാ൯ ഭാവിച്ചിരിക്കുന്നു ; അതിന്നു ഇപ്പോ 
ഇവിടെയുള്ള നിങ്ങള്ടെ എല്ലാവരെയും ഞാ൯ ദൈവത്തിന്െറ നാമത്തില് 
ക്ഷണിക്കുന്നു യ ഭൈവത്താത തന്നേ എത്രയും പ്രിയത്തോടെ ക്ഷണിക്കു 
പ്പെട്ടവരാകകൊണ്ടു, നിങ്ങ അതിന്നു വരാതിരികുരുതു എന്നു കത്താവാ 
യ യേശുമശിഹഫാ നിമിത്തം ഞാന് നിങ്ങക്കോട അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഒരു മനു 
ബന് ഒരു നല്ല വിരുന്നിന്നു വട്ടം കൂട്ടി, തന്െറ മേശയെ സകലവിധ 
പദാത്ഥംകൊണ്ടും അലങ്കരിച്ചു. വിരുന്നുകാര വന്നു ഇരികേംണമെന്നല്ലാ 
തെ കന്നും കുറവില്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പോ, ക്ഷണിക്കുപ്പെട്ടവ൪ വരുന്നതിന്നു 
യാതൊരു കാരണവും ക്രടാതെ മഹാ നന്ദികേടായി വിസമ്മതിച്ചാല് ആ 
തു എത്രയും മനോവ്ൃയധധനവും സ്റ്റേഹഭംഗവുമായുള്ള കായ്യമാകുന്നു എന്നു 
നിങ്ങദക്കു അറിയാമല്ലോ. ഇപ്രകാരമുള്ള സംഗതിയില് നിങ്ങളില് ആ 
ക്കു ഒണ്ഡം തോന്നാതെ ഇരിക്കും ? തന്നോടു മഹാ അസ്യ്യായവും ദ്രോഹ 
വും കാണിച്ചു എന്നു ആയ നിരൂപിക്കാതെ ഇരിക്കും ? ആയതുകൊണ്ടു മ 
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ശിഹായില് ഏററവും പ്രിയപ്പെട്ടവരേ, നിങ്ങ ഈ വിശുദ്ധ അത്താഴ 
ത്തില് നിന്നു പിന്മാറി ദൈവത്തിന്െറ ക്രോധത്തെ നിങ്ങളുടെ മേല് വ 
രുത്താതിരിപ്പാന് നല്ലവണ്ണം ജാഗ്രതപ്പെടുവിന്൯. ഞാന് ലൌകിക കാ 

യയത്താല് വിഫ്പ്പെട്ടിരിക്കകൊണ്ടെ കത്താവിന്െറ അത്താഴം കൈക്കൊ 
൭൭.വാന്൯ കഴികയില്ലെന്നു ഒരുത്തന് പറയുന്നതു എളുപ്പമാകുന്നു. എങ്കിലും: 

ഇപ്രകാരമുള്ള ഒഴികഴിവുകഠ ദൈവത്തിന്െറ മുമ്പാകെ അത്ര എളുപ്പത്തി 
ല് സ്വീകരിച്ചു അനുവദികുപ്പെടു കയില്ല. ഞാന് ഒരു മഹാ പാപിയാക 
കൊണ്ടു വരുവാന് ഭയപ്പെടുന്നു എന്നു ഒരുത്ത൯ പറഞ്ഞാത നിങ്ങറ്ര മാന 

സാന്തരപ്പെട്ടു, നന്നാകാത്തതു എന്തുകൊണ്ട ? ദൈവം നിങ്ങളെ. ക്ഷണി 
ക്കുമ്പോര വരികയില്ല എന്നു പറവാന് നിങ്ങ ലജ്ിക്കുന്നില്ലയോ ! നി 
അറ ഭ്ദൈവത്തിങ്കലേക്കു തിരിയേണ്ടുന്ന സമയത്തു ഒതങ്ങിട്ടില്ല എന്നു ഒ 

ഴികഴിവു പറയാമോ ? ഇപ്രകാരമമ്മ വ്യാജ ഒഴികഴിവുകഠ്ഠ ദൈവത്തി, 

ന്െറ മുമ്പാകെ എത്രത്തോഭം ഫലിക്കും എന്നു നിങ്ങ തന്നേ താല്ലയ്യ 
മായി വിചാരിപ്പിന്, നിലം വാങ്ങിയതുകൊണ്ടോം, കാടകടെ പരീ 
ക്ഷിപ്പാന് ആഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ടോ., വിവാഹം ചെയുതുകൊണ്ടോ., സുവി 
ശേഷവിരുന്നിന്നു വരുവാന് മനസ്സില്ലാതെ ഇരുന്നവര് ക്ഷമികപ്പെടാതെ, 
ആ സ്വഗ്ലീയ വിരുന്നിന്നു യോഗൃതയില്ലാത്തവരെന്നു വിചാരികുപ്പെട്ടുവ 
ല്ലോ. ഞാനോ ഒരുങ്ങിയിരിക്കും ടു എന്െറ സ്ഥാനം പ്രമാണിച്ചു ഞാന് 
ദലദൈവത്തിനെറ നാമത്തില് നിങ്ങളെ. ക്ഷണിക്കുന്നു. മശിഹായുടെ പേ 
ക്ഷ ഞാന് നിങ്ങളെ. വികിക്കുന്നു. നിങ്ങ നിങ്ങളുടെ സ്വന്ത രക്ഷയെ കു 
റിച്ചു താല്ലയ്യപ്പെടുന്നു എങ്കില് നിങ്ങ ംരം വിശുഭ്ധസംസ്്മത്തില് ഓഫ 
രിക്കാരാകേണമെന്നു ഞാന് നിങ്ങ. പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവത്തി. 

ന്െറ പുത്രന്നു. നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്യവേണ്ടി ക്രശിന്യേലുഭ്ള മരണത്താല് ത 

ന്െറ ആത്മാവിനെ ഏല്ലിപ്പാന് കൃപ തോന്നിയപ്രകാരം തന്നേ, നിങ്ങ 

ഭും അവന് കല്ലിച്ചതി൯വണ്ണ്ണം അവനെറ മരണയാഗത്തെ ഓക്കന്നത। 

ന്നായിട്ടു വിശുഭ്ധസംസശഗ്ലുത്തില് ഓഹരിക്കാരാകുന്നതു നിങ്ങളുടെ മുറയാ. 

കുന്നു 4; അതു ചെയ്യാതിരുന്നാല് നിങ്ങ മന$ചൂവ്ൃമായി കത്താവിനെറ 

മേശയിക്കല് നിന്നു ഒഴിഞ്ഞു, ആ സ്വഗ്രീയഭോജനമാകുന്ന വിരുന്നിന്നു വ 

രുന്ന നിങ്ങുടെ സഹോദരന്മാരില്നിന്നു വേരപിരിയുമ്പോറ്ം, നിങ്ങ. 

ദൈവത്തിന്നു വിരോധമായി എത്ര വലിയ അന്യായം ചെയ്യുന്നു എന്നു. 

എത്ര കഠിന ശിക്ഷ ഇതു നിമിത്തം നിങ്ങളുടെ തലകഠിക്കു മീതെ തൂങ്ങി 

യിരിക്കുന്നു എന്നും നിങ്ങ തന്നേ വിചാരിപ്പി൯. രം കായ്യങ്ങളെ. നി 

്ജഠ്ഠ ജാഗ്രതയോടെ വിചാരിച്ചാല് ദൈവത്തിന്െറ കൃപയാല് നിങ്ങറിം 

ക്കു സുബുഭ്ധിയുണ്ടാകും ; അതു നിങ്ങശക്കു ലഭിക്കുന്നതിന്നായിട്ടു നമ്മുടെ 

സ്വഗ്രരസ്ഥപിതാവായ സധൃശക്തിയുക്ക ദൈവത്തോടു ഞങ്ങളൂടെ വിനയമു. 

മള അപേക്ഷകളെ. കഴിപ്പാന് ഞങ്ങ ഒരികുലും മുടക്കം ചെയ്തയില്ലം 
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6 വിശുഭ്വസംസഗ്സും ആചരിക്കുന്ന സമയത്തു സക്രമെന്തു കൈക്കൊടമൃുവാ൯ ത 

കുവണ്ണം ആമു കമെ ക്രമപ്പെടുത്രിയശേഷം പ്ര്രട്കിററ൪ ംരം പ്രബോധ 

നം വായിക്കണം. 

കത്താവില് പ്രിയപ്പെട്ടവരേ. നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ മശിഹായുടെ ശരി 

രവും രക്തവുമാകുന്ന വിശുഭ്ധസംസ്്രത്തിന്നു വരുവാന് മനസ്സായിരിക്കുന്ന 

നിങ്ങ, ആ അപ്പത്തില് നിന്നു ഭക്ഷിപ്പാനും ആ പാത്രത്തിതനിന്നു കുടി 

പ്പാനും തുനിയുന്നതിന്നു മുമ്പെ, ഓരോരുത്ത൪ ജാഗ്രതയോടെ തങ്ങള്ലെ 

തന്നേ പരീക്ഷിച്ചു ശോധന ചെയ്യേണമെന്നു വിശുഭ്ധ പൌലൊസു എ 

ങ്ങനെ ഉപദേശിക്കുന്നു എന്നു വിചാരിക്കണം. എന്തെന്നാല് നേരായി 

അനുതപിക്കുന്ന എടയത്തോടും ജീവനുള്ള വിശ്വാസത്തോടും നാം വിശു 
ഭ്ധ സക്രമെന്തു കൈക്കൊണ്ടാല് പ്രയോജനം വലിയതാകുന്നു ; (എന്തെ 

ന്നാല് അപ്പ്യോറ നാം ആത്മീയമായി മശിഹായുടെ മാംസത്തെ ഭക്ഷിക്ക 
യും അവന്െറ രക്തത്തെ കുടിക്കയും ചെയ്യുന്നു അപ്പര് നാം മശിഹാ 

യിലും മശിഹാ നമ്മിലും വസിക്കുന്നു ; നാം മശിഹായോടും മശിഹാ ന 
മ്മോടുംക്രടെ ഒന്നാകുന്നു ;) എന്നാല് നാം അതിനെ അയോഗ്യമായി കൈ 
ക്കൊണ്ടാല് അപ്രകാരംതന്നേ ആപത്തും വലിയതാകുന്നും എന്തെന്നാല് 
അപ്പാ നാം നഷുടെ രക്ഷിതാവായ മശിഹായുടെ ശരീരത്തിന്നും രക്ത 
ത്തിന്നും കുററക്കാരാകുന്നു. നാം കത്താവിന്െറ ശരീരത്തെ വിവേചിക്കാ 
തെ, ന.ഷകുടെ സ്വന്ത ശിക്ഷാവിധിയെ ഭക്ഷിക്കയും കുടിക്കയും ചെയ്യുറ്. 

നാം നഷുടെ നേരെ ദ്വൈവത്തിന്െറ കോപത്തെ ബ്വലിപ്പിക്കുന്നു ; അ. 
വ൯ നമ്മെ പലവിധ പ്യാധികകകൊണ്ടും, ബഹുവിധ മരണങ്ങഠ്ം.കാ 
ണ്ടും ബാധിപ്പാനായിട്ടു നാം അവനെ കോപിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു. 
സഹോദരന്മാരേ, നിങ്ങ കത്താവിനാല് വിധിക്കുപ്പെടാതെ ഇരിപ്പാന് 
നിങ്ങാം തന്നേ നിങ്ങള്ടെ വിധിപ്പി൯. നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ പാപങ്ങളെ 
കുറിച്ചു നേരായി മാനസാന്തരപ്പെടുവി൯ ; നഷഷുടെ രക്ഷിതാവായ മശി 
ഹായില് ജീവനും സ്ഥിരതയുമുക്ക വിശ്വാസത്തോടിരിപ്പിന് ; നിങ്ങളുടെ 
നടപ്പുകളെ. നന്നാക്കി, എല്ലാ ജനങ്ങളോടും നല്ല സ്റ്റേഹമായിരിപ്പിന് ; 
എന്നാല് നിങ്ങ ആ വിശുഭ്ധ മമ്മങ്ങദക്കു യോഗ്യതയുള്ള ഓഹരിക്കാ൯ 
ആയി തീരും. എല്ലാററിലൂം മേലായി, ദൈവവും മനുഷ്യനുമായി നമ്മ 
ടെ രക്ഷിതാവായ മശിഹാ ഇരുളിലും മരണനിഴലിലും കിടന്ന അരിഷ്ട 
പാപികഭ്യായ നമ്മെ ദൈവമക്കളാദടി നിതൃജിവനിലേക്കു കൃയത്തേണ്ടതി 
ന്നു നമുക്കുവേണ്ടി ക്രൂശിന്മേലുള്മള മരണംവരെ തന്നെത്താന് തവി, ത 
ന്െറ മരണംകൊണ്ടും കഷ്ടാനുഭവംകൊണ്ടും ലോകത്തെ വീണ്ടെടുത്ത 
തിനനെപ്രതി, പിതാവും പുത്രനും പരിശുഭ്ധാത്മാവുമായ ദൈവത്തിന്നു നി 
ങ്ജറ്ു മഹാ വിനയവും മനഃ പൃവ്വ വൃമായുൂളമ സ്യോത്രം ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു ടൂ 

ഇപ്രകാരം നമുക്കുവേണ്ടി മരിച്ച നാഥനും ഏകരക്ഷിതാവുമായ യേശ്ുതുമ 
ശിഹായുടെ അതുന്ത സ്ത്റേഹത്തെയും, തനെറ വിലയേറിയ രക്തച്ചൊരി 
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ച്ചില്്കൊണ്ടു അവന് നമുക്കായി സമ്പാദിച്ച സംഖ്യയില്ലാത്ത മു പകാരങ്ങ 
ജ്വെയും നാം എല്ലായ്ര്യോഴചം ഓക ത്തകുവള്ക്്റും, തന്െറ സ്റ്റേഹത്തിന്െറ പ 
ണയമായിട്ടും തന്െറ മരണത്തിന്െറ ഇടവിടാതുള്മ ഓമ്മെക്കായിട്ടും ആ 
വന് വിശുദ്ധ മമ്മങ്ങക്െ നമക്കു അന്തമില്ലാത്ത മഹാ ആശ്വാസത്തിന്നായി 
ടു നിശ്ചയിച്ചു കല്ലിച്ചിരിക്കുന്നു. ആയതുകൊണ്ടു നാം ഏററവും മ്യ്ായ 
മായി ചെയ്യേണ്ടപ്രകാരം, പിതാവിനോടും പരിശുഭ്ധാത്മാവിനോടുംക്രം 
ടെ അവന്നു ഇടവിടാതുള്ള സ്പോത്രംചെയ്യു, അവന്െറ വിശുഭ്ധ ഹിതത്തെ 
യും ഇഷ്ടത്തെയും പൂണ്ണ്ണുമായി അനുസരിച്ചും നമ്മുടെ ആയുസ്സസു്ക നാളില് 
ഒക്കെയും സതൃമായുള്ള വിശുഭ്ധിയിലും നിതിയിലും അവനെ ആരാധി 
പ്രാ൯ താല്ലയ്യപ്പെട്ടിരിക്ണം. ആമെന്. 

4 പിന്നെ വിശുദ്ധസംസസ്റത്തില് ഓഫരിക്കാരാകുവാ൯ വരുന്നവരോടു പ്രെ 
സ്ത്റ്രിഹ൪ പറരേണ്ടതു, 

നിങ്ങടെ പാപങ്ങ ടെ കുറിച്ചു നേരറയും തല്ലൃഷ്യമ?യും മുറ 

നസാന്തരപ്പെട്ടും നിങ്ങളൂടെ കൂട്ടുകാരോടു പ്രിയവും സ്നേഹവു 
മായിരുന്നു, ദൈവത്തിനെറ കല്പനകളെ അനുസരിച്ചുകൊ 

ണ്ടും, മേല അവനെറ വിശുദ്ധ വഴികളിത ടെ നടന്നു 

കൊണ്ടും. പുതിയ ജഭിപിത മായി നടപ്പനന മനസ്സുയിരിക്കുന്ന 

നിങ്ങാം. വിശ്വാസത്തോടെ അടുത്തുവന്നും നിങ്ങറംക്കു ആ 
ശവാസത്തിന്നായിട്ടു രം പിശുഡധ സക്രമെത്തു കൈക്കൊറം 

വി൯. നിങ്ങര്ം വിനയത്തേറടെ മുട്ടുകുത്തി സഡ്യശക്തനായ 

ഭൈവപത്തോട്ടു തറണ്മയായി നിങളുടെ പപപങ്ങളെ ഏറവപ 

റവിന്. 

46 അതിസെറ ശേഷം വിശുഭ്ധസംസഗ്ശുത്തിരു ഓഫരികാരാകുവാ൯ വിചാരിക്കു 

ന്ന എല്ലാവരുടെയും നാമതില് രം പൊതുവിലുഭമ പാപേസ്പികാരം ശുശ്രൂ 

ക്ഷകന്മാരില് ഒരുവ൯, അവനും ജനങ്ങ എല്ലാവരുംഭൂടെ താണ്മ്യാടെ 

മുട്ടുക്ുത്തിക്കൊണ്ടു, ചൊല്ലേണ്ടതും 

ഞങ്ടലടെ കത്തറപവറയ യേശുമശിഹ?യൂടെ പും 

സകചത്തിനെറയും സ്രഷ്്ഡ്യം, സകല മനുഷ്യരുടെയും പ 

ധികത്തറവൃമറയ സപ്വശക്തിയുള്ള ദൈവമേ, നിന്െറ ദിപ 

മഹത്വത്തിന്നു പിരേഡമറയി, നിനവുകൊണ്ടും, വാക്കുകെറ 

ന്ത ക്രിയകൊണ്ടും. ഞങ്ങഥം ഭൂട്ര്കൂടെ കെറട്ടുതറയ' പ 

നിനക്കു ഞങടളേറടു ഏറവും സ്ൃറയമറയിം ക്രോധം അരു 

കേഡ്പവും മഉണ്ടറക്ുമാററക്കിട്ടുംം ഞങ്ങളുടെ പലപിധ പാപ 
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അ്ളമ്െയും ദുഷ്തതയെയും ഞങം ഏറ൮൨.ഞ്ഞു സങ്കടപ്പെടു 

൬൩൪. ഞങ്ങാം ചെയ്യു “രം കുററങ്ങളെ കുറിച്ചു തഘ്പൃയയ്യമറയി 

മറനസവ്തരപ്പെട്ടു മനഃപൃപ്വമറയി ദുഖിക്കുന്നു &; അവയുടെ 
.ഒഗ്മ ഞശ്റംക്കു മനേപ്പയസനമുള്ള തറകുന്നു 4: അപയുടെ ഭറ 

രം വഫിച്ചുത്കട്തതറകുന്നു. മഹ കരുണയുള്ള പിതാവേ. 

ഞങ മളേറട്ട കരുണയുണ്ട"കേണമേ, ഞങ്ങളേറടു കരുണയുണ്ടാ 

കേണമേ. കഴിഞ്ഞതിനെ ഒക്കെയും നിനെറ പുത്രനും ഞ 
ഞങളുടെ കത്താവുമറയ യേശുമശിഹ നിമിത്തം ക്ഷാമിക്കേണ 
മേ; ഞങ്ങാം ഇനിമേത എല്ലറയ്യോഴും നിനെറ നറമത്തി 
നെറ ബഹുമനനത്തിന്നും മഫത്വത്തിന്നുമറയി., ജീപനെറ പൃ 

തുക്കത്തില് നിന്നെ സേപിച്ചു പ്രസഭിപ്പിപ്പാന൯ ഞങ്ങളുടെ 
കത്താവറയ യേശുമശിഹഃ മൂലം കൃപ നല്ലേേണമേ. ആമെന്. 

ഴ് അതിന്െറ ശേഷം പ്രെസ്ണ്രിററ൯ (എപ്പിസ്കോപ്പാ അവിടെ ഉണ്ടൈങില് എ 

പ്പിസ്കോപ്പാ) ഏഴ്ഴന്നേറഠു ജനങ്ങളുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു ംരം പാപമോച 
നത്തെ അറിയിക്കെണം. 

മനഃപൂപ്മറയുള്ള മാനസാത്തരത്തോടും സത്യപിശ്വസത്തേറ 
ടം തങ്കചേക്കു തിരിയുന്ന എല്പ്വക്കും പപമേചനം നല്ല്യമെ 
ന്നു തനെ മഫറ കരുണകെഴ്ടു പാശഥശത്തം ചെയ്ിട്ടുളളവന? 
യി, നമ്മടെ സ്വഗ്ലുസ്ഥപിതാപറയ സപ്വശക്തിയുടഭ ദൈവം. 
നമമുടെ കത്തറവറയ യേശുമശ।ഫ? മൂലം നിളേ കരുണ 
യുണ്ടായി നിങ്ങളുടെ സകല പാപങ്ങളെയും ക്ഷമിച്ചു, അ 
വയിതുനിന്നു നിങ്ങളെ പിടുവിച്ചും സകല നന്മയിലും ഉറപ്പി 
ചും ബലപ്പെടുത്തി, നിടമെ നിത്യങ്ഭീപനിലേക്കു പ്രപേശി 
പക്കട്ടെ ആമെന്. 

6 തഅഅതിസെറ ശേഷാം പ്രെഴ്ണ്രിററ൪ ചൊല്ലേണ്ടതും, 

തങ്കലേക്കു നേര! തരിഘയന്ന എല്ലവ്രേട്ടും നമുടെ രക്ഷി 
താപായ മശിഹാ എത്ര ആശ്വാസമുമമ പചനങ്ങമെ പറ 
യുന്നു: കേലംപ്പ'ന, 

അപ്പ്പഹ്നിക്കുന്നപരും ഭവം ചുമക്കുന്നപരും ആയുള്ളേറരേ. 
എല്ലുറപരും എനെെറ അടുക്ക പരുവി൯ : ഞറന്൯ നങ്ങളെ 
ആശ്വസിപ്പിക്കും. വിശു. മത്താ ൧൧. ൨൮. 
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തെറ ഏകഭഭറതനായ പൃത്രനില് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏ 
പനും നശിച്ചുപേകതെ നിത്യങ്കീപ൯ പ്രപിക്കേണ്ടതിന്നു 
ദൈവം അവനെ നല്ലവ തക്കപദ്ന്സും ലോകത്തെ സ്നേഹി 
ച്ചും വിശു. യോഹ. ൩.. ൧൬൦. 

പിശുഡ പെൌലൊസു പറയുന്നതിനെയും കേംപ്പി൯. 

ത്രിസൂയേശു പാപികളെ രക്ഷിപ്പറ൯ ലോകത്തില് വ 
ന്നു എന്നുള്ളതു വിശ്ധാസ്യ്യവും എല്ലാപരും അംഗികരിപ്പറന 
യോറഗ്യവുമായ വചനം തന്നേ. തിമൊ. ൧. ൧൫. 

വിശു യോഫന്നാറന൯ പറയുന്നതിനെയും കേംപ്പിന. 
ഒരുത്ത൯ പാപം ചെയ്യ എങ്കിലോ, നീതിമാനായ യേ 

ശുക്രിസൂ എന്ന കാഠയ്യ്സ്ഥ൯ നമുക്കു പിതാപിന്െറ അടുക്കല് ഉ. 

ണ്ടും അവന് നമുടെ പാപങ്ങറംക്കു പ്രായശ്ചിത്തം ആകുന്നു. 
ഫവിശു. യോഫ, ൨. ൧൦. 

ഭ് ഇതിസെറ ശേഷം പ്രെസ്റ്രിററ൪ പിന്നെയും ചൊല്ലേണ്ടതും 

നിങ്ങളുടെ ഹഭദയങ്ങളെ ഉ യത്തുപിന. 

പ്രതിവാകും. ഞങ്ങാഥം അവയെ കത്താപിങ്കചേക്കു മയ 

ത്തുന്നു. 

പ്രെസ്റ്റിററ൪. നമുടെ ദൈവമായ കത്താവിന്നു നാം 

സ്ധയലേത്രംചെയ്തു. 

പ്രതിവാകും. അങ്ങനെ ചെയ്യന്നതു., യുക്തവും ന്യായ 

വയം ത്തക്ന്നു. 

ഭ് അതിമെറ ശേഷം പ്രയെസ്റിററ൪ കത്തൃമേശയിങ്കലേക്കു തിരിഞ്ഞു ചൊല്ലേ, 

ണ്ടതും 

കത്താപേ, * പരിശുദ്ധ പിതാവേ ച 

സവ്വശക്തനായ നിത്യദൈപമേ, റി താവേ 

ഞങ്ങറഠ എല്ലി കാചങ്ങളിലും എലപ്പാ റാഴ്് വായിക്കാതെ വിടേണ്ട 

സ്ഥചങാഭളിലും നിനക്കു സ്ഷ്ോത്രം താകുന്നു. 

ചെയ്യുന്നതു ഏററവും യുക്മവയം ന്യാ 

യവും ഞങറം ചെയ്യേണ്ടുന്ന മുറയും ആകുന്നു. 



പിശുഭ്ധ സംസഥും 107 

൫ ക്രാലോചിത അവതാരിക, വിശേഷാര നിശ്ചയികുപ്പെട്ടിരുന്നാതം അതുക 

ഴിഞ്ഞിട്ടു ; അല്ലാഞ്ഞാല് ഉടനെ തന്നേ ചൊല്ലേണ്ടതു, 

അകുകൊണ്ട ദൈവഭതന്മറരോടുംം പ്രധാന ദൈവള്യതന്മ? 

രോഴ്ടപ, സ്വശ്ശത്തിലെ സകല സംഘത്തോട്ടം ഭൂടെ ഞങ്ങഥം 

എപ്പോഴും നിന്നെ സൂതിച്ചും, സൈസ്്ൃങ്ങളുടെ ദൈവമറയ ക. 
1 ലു ടേ ടി [്) ടം ക ന ക കശ. 

ത്താവൃയ പരിശുദ്ധന്. പരിശുദ്ധന൯. പര ശുൂഡ൯ ടഃ ആക: 

വും ഭൂമിയും നിന്െറ മഹത്വംകെഴണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു :; മ. 

ഹോന്നതനായ കത്താറ പേ, നിനക്കു മഹത്വം എന്നു ചെഘ്ല! 
ൽ ത 

യും നെറ മഹത്വമുട്ള നാമത്തെ പുകഴ്ട,! മഹത്വപ്പെഴ. 

ത്തുന്നു. ആമെന, 

കാലോചിത അവതാരികകള് 

ക്രിസ്മസ് നാക്കും. പിന്നത്തേ ഏഴ നാടൂ.കഠിക്കും, 

ഛ്ലീന്തെന്നാല് ഇദമാലത്തില് എന്നപോലെ ഞങ്ങമക്കു വേണ്ടി ജനിപ്പാ 
നായിട്ടു നീ നിന്െറ ഏക പുത്രനായ യേശുമശിഹായെ തന്നു ടു അവന് 
ഞങ്ങളെ സകല പാപത്തില്നിന്നും വെടിപ്പാക്ഷവാനായിട്ടു പരിശുഭ്ധാ 
ത്മാവിന്െറ ഡ്യാപാരശക്തിയാത അവനെറ മാതാവായ കന്മൂകമറിയയു. 
ടെ തത്വത്തില് നിന്നു പാപത്തിന്െറ കറ ക്രടാതെ സാക്ഷാല് മനുക്കൃനാ 
യി തിന്നും അതുകൊണ്ടു ദൈവളൂതന്മാരോടും, ഇത്യാദി. 

പെസഹാ ഞായറാഗ്ലെക്കും, പിന്നത്തേ ഏഴു നാട കമ്ക്കും. 

എന്നാല് നിന്െറ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കത്താവുമായ യേശുമശിഹായു 
ടെ മഹത്വമുള്ള പുനരുത്ഥാനത്തിന്നായി ഞങ്ങറ് പ്രതേകം നിന്നെ സ്ത 
തിക്കേണ്ടതാകുന്നു ; അവ ഞങ്ങമക്കേവേണ്ടി അപ്പിക്കപ്പെട്ടതായും, ലോക 
ത്തിനെറ പാപത്തെ നിക്കിദംഉഞ്ഞതായും ഉഭമ സാക്ഷാല് പെസഹാകു 
ഞ്ഞാടു ആകുന്നുവല്ലോ. അവന് തന്െറ മരണംകൊണ്ടു മരണത്തെ ന 

ശിപ്പിച്ചു, പിന്നെയും ജിവിച്ചെഴ്ുന്നേററതിനാല് ഞങ്ങമക്കേ നിത്ൃജിച 
നെ വീണ്ടും തന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു ദൈവഭൂതന്മാരോടും. ഇത്യാദി. 

സ്വഗ്ലാരോഹണ നാക്കും, പിന്നത്തേ ഏഴു നാമ കരിക്കും, 

നിനെറ ഏററവും വാത്സല്യമുമ്മ പുത്രനും ഞങ്ങളു ടെ കത്താവുമായ യേ 
ശുമശിഹാ മൂലമായിട്ടു തന്നേ ടയ അവന് തന്െറ അതിമഹത്വരമള്ള പ്നരു 
ത്ഥാനത്തിന്നു പിമ്മുയ തന്െറ എല്ലാ അപ്പൊസ്പലന്മാകിം സ്സൂഷ്ടമായി കാ 
ണപ്പെടുകയും അവന് ഇരിക്കുന്നെടത്തേക്കു ഞങ്ങളും കയറി അവനോടു, 
ക്രടെ മഹത്വത്തില് വാഴേണ്ടതിന്നു, ഞങ്ങദക്കുലേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം ഒരു 



108 1111: ഠാ വറു 

ക്കുവാനായിട്ടു, അവര കാങ്ങെ, അവന് സ്വഗ്ലത്തിലേക്കു കയറുകയും 
ചെയ്തും അതുകൊണ്ടു ദൈവഭൂതന്മാരോടും, ഇത്യാഭി, 

പെന്തെക്കോസ്ത് നാശക്കും, പിന്നത്തേ ആറ; നാദ ക൪ക്കും. 

ഞങ്ങടെ കത്താവായ യേശുമശിഹാ മൂലമായിട്ടു തന്നേ ടു അവന്റെറ മ 
ഫു സത്ൃമായുള്ള വാശത്തപ്രകാരം, പരിശുഭ്ധാത്മാവു “രം കാഖത്തില് 
എന്നപോലെ സ്വഗ്ലത്തിതനിന്നു പെട്ടെന്നു ഒരു മഹാ ശബ്ദുത്തോടെ, 
കൊടിയ കാറ൮ എന്നപോലെ. അഗ്നിനാവുകള.ടെ ഛായയില്, ജറ 
ങി യ അപ്പയൊസുലന്മാക് ഉ പദേശിപ്പാനും അവരെ സകല സതൃത്തിലേ 
ക്കും നടത്തുവാനുമായി അവരുടെ മേല് ഇരുന്നും അവക്ം പലവിധ ഭാ 
ഷകള്ടെ വരത്തെയും മഹാ എഏരിവോടെ സകല ജങാതികഠക്കും സുവി 
ശേഷത്തെ ഇടവിടാതെ പ്രസംഗിപ്പാനുള്ളു ധൈയ്യത്തെയും കൊടുത്തു. 
അതിനാല് ഞങ്ങ അന്ധകാരത്തില് നിന്നും തെററിത നിന്നും തെക്ലിവു 
ള്ള പ്രകാശത്തിലേക്കും, നിന്നെയും നിന്െറ പുരൂനായ യേശുമശിഹാ 
യെയും കുറിച്ചു സത്യജ്ഞാനത്തിലേക്കും കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു. അതുകൊ 
ണ്ടു ഭൈവഭൂതന്മാരോടും, ഇത്യാദി, 

6 

ത്രിത്വ പെരുനാരക്കു മാത്രം, 

നി ഏക മൈവം, ഏക കത്താവു ; ഒരുവന് മാത്രമല്ല, ഏക തത്വത്തില് 
ദുവര ആകുന്നു. എന്തെന്നാല് പിതാവിന്െറ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചു ഞ 
ങ്ങറ്ര വിശ്വസിക്കുന്നതു തന്നേ പുത്രനെ കുറിച്ചും. പരിശുഭ്ധാത്മാവിനെ 
കുറിച്ചും, യാതൊരു വൃത്യാസമെങ്കിലും സമത്വഭേമമെദധിലും ക്രടാതെ, 
ഞങ്ങ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു ഭദൈവഭൂതന്മാരോടും, ഇത്യാദി. 

ഭ് ംരം അവതാരികകശ ഓരോന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഉടന് പാട്ടകടയാ ചൊള്ളുക 
യോ ചെരയ്യ്യണ്ടതു, 

തതശുകൊണ്ടു ഭൈവദഭ്മുതന്മറരോടും, പ്രധാന ദൈവദ്മൃതന്മാ 
രോടും, സ്വശ്ശത്തിചെ സകല സംചേത്തോടും ടെ ഞം 
എപ്പേഴ്ചം നിന്നെ സൂതിച്ചും, സൈഡ്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ ക 
ത്താവയ പരിശുഡനം പരിശുദ്ധന്൯ം പരിശുഡന്൯ന് മ ആകാശ 
വും ഭൂമിയും നിനെറ മഹത്വംകൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;$ മ 
ഹോന്നതനായ കത്തറപ്േ, നിനക്കു മഹത്വം എന്നു ചെല്ലി 
യും. നിന്െറ മഹത്വമുടള നാമത്തെ പുകഴ്ച മഹത്വപ്പെടു 
ത്തുന്നു. ആമെന, 
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6 അതിനൊ ശേഷം ഒപ്രെസ്റ്രിററ൪ കത്തുമേശയിഒ-ത മുട്ടുകുത്തി വിശുദ്ധ. സംസ 

ഗലത്തിത അനുഭവക്കാരാകുവാനുളല എല്ലാവരുടെയും നാമത്തില് ംരം താഴെ 

വരുന്ന പ്രാത്ഥന ചൊല്ലെണം. 

കരുണയുള്ള കത്തറവേ. ഞങ്ങാം നിസെറ പലപിധ മറഴുള്ള 

പലിയ കരുണകളില് അല്ലതെ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്ത നിതി 

യിത ആശ്രരയിച്ചുകെറണ്ടു നിനെറ രം മേശയിങ്കലേക്കു പരു 

പറ൯ തുനിയുന്നില്ല. ഞങ്ടം നിനെറ മേശെക്കു കീഴിലുടുട 

അപ്പനുവുക്കുകളടെ പേഘൃം ക്ൂട്ടുവാ൯ യേശ്ൃതയുള്ളപരല്ല. എ 

ന്നറല് നീ എപ്പേഴ്ും കരുന ചെയ്യുന്ന ലക്ഷാണമുള്ള കത്തറഘലൃയ 

തന്നേ ആകുന്നു. അതൃുകെഴണ്ട കൃപയുട്ള കത്താറവേ, ഞങ്ങളു 

ടെ പപശരീരങ്ങാം നിന്െറ ഇഷ്ടപുത്രനറയ യേശുഥശിഹാ 

യുടെ ശരീരത്ത ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുപറനും. ഞങ്ങളുടെ ആ 

ത്മറക്കറം അപദെറ ഏററവും വിലയേറിയ രക്തത്തത കഴുക 

പ്പെടുപാനും, ഞങ്ം അവനിലും അപ൯ ഞങ്ങളിലും എപ്പേ? 

ഴും വസിപ്പറനും തക്കപ്പണ്ണ്ണും, ഞങ്ങഥം അവനെറ മാംസത്തെ 

ഭക്ഷിക്കയും അപന്റെറ രക്തത്തെ കുടിക്കയും ചെയ്യേണ്ടതിന്നു 
ഞങഥംക്കു കൃപ തരേണമേ. ആമെ൯. ലു; 

€ പിന്നെ പ്രെണ്തിററ൪ മേശെക്കു മുമ്പില് നിന്നുകൊണ്ടു ജനങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ 

ഏമു.പ്പത്തിലും ചേച്ചയിലും അപ്പം മറിപ്പാനും പാനപാത്രം കയ്യില് ഏഎടുപ്പാ 
ിി ൫൭. നും തകുവണ്ണം അപ്പത്തെയും വിഞ്ഞിനെയും ക്രമപ്പെടുത്തിയശേഷം, ശുദ്ധി 

കരണ പ്രാത്ഥന താഴെയുള്ള പ്രകാരം ചൊല്ലെണം. 

നനെ ആര്ജക രണകൊണ്ടു നിന്െെറ ഏക പുത്രനായ യേ 
ശുമശിഹായെ ഞങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന്നറയിട്ടു ഭൂശിന്മേത മര 
ണം അന്ുഭവിപ്പന൯ തന്നവനായി., ഞങളുടെ സ്വഗ്ൂസപ 
താവറയ സഡ്ൃശക്തിയുള്ള ദൈപമേ, അവന ഭൂശിന്മേത 
(ഒരക്കചചറയിട്ടു തന്നെത്തന്നേ ഏക വഴിപാടായി അപ്പ്യിച്ചത 
നാല്) സപ്വലേറകത്തിനെറയും പഡപങ്ങറംക്കായിട്ടു തികപാ 
യി, പൃഷ്ണ്ുമായി, മതിയാകുന്ന യാഗവ്യം പഴിപാട്ടും പ്രതിശാ 
ത്തിയും തികെക്കയും. താന് പീണ്ടും പരുപവോളം തന്െറ തആആപി 
ല യേറിയ മരണത്തെക്കുറിച്ചു ഇടവിടറതുളള ഒറമ്മയെ നിയമിക്ക 
യും അതിനെ എപ്പേും ആചരിക്കേണമെന്നു തന്െറ പിശ്ൃ 
ഡു സുപിശേഷത്തില് ഞങാളേറടു കല്പിക്കയും ചെയുവചേ. 
കരുണയുള്ള പിതാപേ. ഞങ്ങളെ ചെപിക്കെറള്ളേണമെന്നു ഞ്ഞ 
ങ്ങാം നിന്നോടു മഹാ തറണ്മയായി അപേക്ഷിക്കുന്നു. നിനെറ 
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പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവുമറയ യേശുമശിഹറയുടെ പി 
ശുദ്ധ നിയമപ്രകശം, അവന്െറ മരണത്തന്രെറയും കഷ്ടപ്പാ 
ടിന്റെറയും ഒറമ്മെക്കറയിട്ടു നിന്െറ സൃഷ്ടികള റയ രം അപ 
ത്തെയും വിഞ്ഞിനെയും ഞം കൈക്കെറാന്ടു. അപന്റെറ എ 
ത്രയും പാഴ്ട, പ്പെട്ട ശരീരത്തിലും രക്തത്തിലും പങ്കു പരഷത്ത 
ക്കവണ്ണും കൃപ ചെയ്യേണമേ. അപന 
തസന൯ കണിച്ചുകെറടുക്കപ്പെട്ട ആ രാത്രി 
യില് തന്നേ അപ്പം (6) എടുത്തും സ്യ 

ത്രം ചെ്ലി. അതിനെ (4) നക്കി, ത 
“നെറ ശിഷ്യന്മറക്ക കൊടുത്ത പറഞ്ഞു, 
'വറങ്ങി ഭക്ഷിപ്പിസ (1) ഇതു നിങ്ങഥം 
ക്കപേണ്ടി നല്ലപ്പെടുന്ന എന്െറ ശരീരം 
“ആകുന്നു ; എസെറ ഒറമ്മെക്കറയിട്ടു ഇതു 

.ചെയ്യി൯. അത്തം കഴിഞ്ഞതിനെറ ശേഷം 

()ജവിടെ പ്രെസ്ട്രിറ൪ 
താലം തനെ കൈക 

ളില് എടുക്കണം. 

()ജവിടെ അപ്പം മുറി 
ക്കെണംം 

(നന)ജവിടെ തമെറകൈ 
അപ്പത്തിനെറ ഒകെയയും 
മേത വെകുണം. 

അപ്രകറരം 

തന്നെ അവന പറനപാത്രം (*) എടുത്ത. സ്യോത്രം ചെഘ്ലി, 
അതിനെ അവക്കു കൊട്ടത്ത., പറഞ്ഞു, 
നിങ്ങഥം എല്ലുവപരും ഇതില്നിന്നു കുടി 

പ്പിന൯ു ; എന്തെന്നത (7) ഇതു നിങ്ങം 

ക്കപേണ്ടിയും., പലക്കു വേണ്ടിയും പപ 

(ൽ) ഇവിടെ അവ൯ പാ 
നപാത്രം കയ്യില് എടുക്ു 
ണും, 

(11) ജവിടെ ശുദ്ധികരി 
ക്പ്പെടവാ൯ വീഞ്ഞു ഒഴി 
ച വച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ 
പാത്രത്തിന്മേലും തന്െറ 
കൈ വെക്കണം. 

മേഡ്ചനത്തിന്നായി്ട്ടു ചെറിയപ്പെടുന്ന 
തറയി പുതിയ നിയമത്തിന്നുട്ള എന്റെറ 
രക്തം ആകുന്നും ഇതിനെ നീങ്ങാം 
കുടിക്കുമ്പേറം ഒക്കെയും എനെെറ ഒറ 

മ്മെക്കറയിട്ടു ചെയ്യി൯. ആമെ൯. 

“6 അതിന്െറ ശേഷം ശുശ്ര്രഷ്മകനും മുമ്പെ താ൯ തമന്ന, രണ്ടു വകയിരുനിന്നും 

കൈകൊണ്ടിട്ടു, പിന്നെ എപ്പിസ്ലോപ്പാമാരോ പ്രെയ്കകിററരന്മാരോം ദിയാ 

ക്കോന്മാരോ (അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നാല്) അവക്കുംം അതി സെറശേഷം ജന 

ങ്ങധക്കും, അവയെ ക്രമപ്രകാരം എല്ലാവരും താണ്ടയായി മുട്ടുകുത്തിയിരിക്കു 

മ്പോഠം അവരുടെ കൈകളില് കൊള്ടക്ണം. അവ൯ അപ്പം ഓരോരുത്ത 

ന്നും കൊടുക്കുമ്പോ ചൊല്ലേണ്ടതും 

.നിനക്കുപേണ്ടി നല്ലപ്പെട്ട നമ്മുടെ കത്താവായ യേശുമശി। 

ഹായുടെ ശരിരം നിസെറ ശരീരത്തെയും ആത്മവപിനെയും നി 

ത്യഭഭിപങ്കലേക്കു കക്കട്ടെ. മശിഫാ നിനക്കുപേണ്ടി മരിച്ചു 

എന്തരു. ഓമ്മെക്കായിട്ടു, ഇതിനെ പാങ്ങിം ഭക്ഷിക്ക, നിനെറ 
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ഹൃദയത്തില് പിശ്വസ്സത്തറ്ത സ്നേതൂത്തേടെ അപനക്കെറ 

ണ്ടു ഉപടിപിക്കയും ചെയ്തു. 

| ശുശ്രൂഷക പാനപാത്രം ഓരോരുത്തന്നും കൊട്ടക്കുമ്പോ. പചൊല്ല്േണ്ടതു, 

നിക്ക പേണ്ടി ചെറര്യപ്പെട നമ്മുട കത്താറവറയ യേശ്ുുമ 

ശിഹറയുടെ രക്തം, നിന്െറ ശരീരത്തെയും ആത്മറവിനെയും 

നിതൃജ്കിപങക്കലേക്കു കറക്കട്ടെ. മശിഹായുടെ രക്തം നിനക്കു 

വേണ്ടി ചെരരിയപ്പെട്ടു എന്നുക്കൂ ഒറമ്മെക്കറയിട്ടു, ഇതിനെ കു 

ടിച്ചു, നന്ദിയേറടെ മരിക്ക. 

“ഭി എല്ലാവരും കൈകക്കൊളളന്നതിന്നു മുമ്പെ ശുഭ്ധികരിക്കപ്പെട്ട അപ്പമോ, വി 

ഞ്ഞോ മുഴവനും ചെലവായിപ്പോയാല് പ്രെസ്ത്രററ൪ അപ്പത്തെ വാക്്േണ്ടു 

ന്നതിന്നായിട്ട ഞങ്ങളൂടെ രക്ഷിതാവായ മശിഹാതാന് കാ 
ണിച്ചുകൊടുക്കപ്പെട തആആ രാതിയിത, ഇത്യാദിയും പാനപാത്ര 

ത്തെ ശുദ്ധീകരിമക്കണ്ടതിന്നായിട്ട അത്താജിം കഴിഞ്ഞതിനെ ശേ 

ഷം അപ്രകാരം തന്നേ ജത്യാദിയും ചൊല്ലി മുന് ക്രമപ്രകാരം പി 

ന്നെയും ശുഭ്ധികരിച്ചുകൊള്ളെണം. ലി 

ഭി എല്ലാവരും കൈകൊണ്ടെതിനെറ ശേഷം, ശുശ്രൂഷകന് കത്തുമേശയിങ്കല് തി 

രികെ ചെന്നു ശുദ്ധികരിക്കപ്പെട്ട അപ്പത്തിലും പീഞ്ഞിലും ശേഷിപ്പുടഭതിനെ 

വണെക്ുത്തോടെ അതിഗ്മേല് വെചു, നേരിയ നിമ്മലശീലകൊണ്ടെ മൂടണം. 

ഭര് അതിനെറ ശേഷം പ്രെ;്്രിറാ൪ കത്താവിനെറ പ്രാത്ഥന ചൊല്ലെണും. ആ 

യതു ജനങ്ങമൂം അവന്െറ പിന്നാലെ ചൊല്ലെണം. ്ു 

സ്വഗ്ഗത്തിലുമ്ളപനായ ഞങ്ങളു ടെ പിതാപേ, നിന്റെറ് നാ 

മം പരിശുദ്ധമറക്കപ്പെടേണമേ. നീന്ദെറ രാജ്യം പരേണ 
മേ. നെറ ഇഷ്ടം സ്വദ്ശുത്ത്്ചലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ചെ 
യ്ലൃപ്പെടേണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദിപസവുമുള്ള അപ്പം ഇന്നു ഞ 

ങ്ങംക്കു തരേണമേ. ഞങ്ങളുടെ നേരെ കുററം ചെയ്കതുന്നപ 

രേ്ടു ഞങ്ങഥം ക്ഷമിക്കുന്നതു പേലെ, ഞങ്ങളുടെ കുററങ്ങളെ 
ഞങ്ങ മേടും ക്ഷമ'ക്കേണമേ. ഞങ്ങളെ പരിക്ഷായിചേക്ക 
കടത്താതെ, ഞങളെ ദേറഷത്തില്നിന്നു രക്ഷിക്കേണമേ. 
രജ്യപും ശക്തിയും, മഹത്വവും എന്നേക്കും നിനക്കുള്ളൂ തല്ലോ 
ആകുന്നു. ആമെ൯, 
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4൫ അതിന്െറ ശേഷം അവ൯ താഴെ വരുന്നപ്രകാരം ചൊല്ലെണം. 

സ്വഗ്ലുസ്ഥപതറപാകുന്ന കത്താവേ, ഞങളുടെ സൂതിയ്യം 
സ്പേോത്ൂപുമാകുന്ന ംരം യാഗത്തെ കരുണയേറടെ കൈക്കെറ 
ള്ളേണമെന്നു നിന്റെറ പിനയമുള്ള ഭൂത്യന്മവരറയ ഞങ്ങാം നി 
നെറ പിതൃദയയോറടു മനഃപൂഡ്യമറയി അപേക്ഷിക്കുന്നു. നി 
നെറ പൃത്രനായ യേശുമശിഹറയുടെ യോേശ്ൃയതകളരാലും മര 
ണത്താലും അവന്റെറ രക്തത്തിലുടഭ വിശപാസംകെറണ്ടും ഞ 
ങ്ങഥംക്കും നിനെറ സഭ മുഴുപന്നും പാപങ്ങളുടെ മേറചനവും. 
അവന്െറെറ കഷ്ടറനനഭവംകൊഴണ്ടുള്ള മറ൨൮ സകല പ്രയോജന 
ഒദട്ടൂം ലഭിക്കേണ്ടതിന്നു കൃപ നല്ലേണമെന്നും നിന്നേട്ട മഹ 
വിനയമറയി യാചിക്കുന്നു. കത്തറവേ, ജഇപിടെ ഞങ്ങാം ഞു. 
ങ്ങളെ തന്നേ. ഞങ്ങളുടെ ആത്മുക്കളെയും ശരീരങ്ങളെ യും, 
പിപേകവും. വിശുദ്ധിയും, ഭിപനും ഉള യ?ഗമായിട്ടു നിന 
ക്ഷ സഥച്ഛിച്ചു രം വിശുദ്ധ സംസശ്ലൂത്തില് ഒഹരിക്കറരറയ 
ഞാം എള്ലുാപരും നിന്െറ കൃപകൊണ്ടും സ്വഗ്ലീയ അനുഇ 
ഫഹംകൊറണ്ടും പൂട്്തുമായ। നീറയപ്പെടേണമെന്നു നിന്നോടു വി 
നയമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പലവിധ പാപ. 
ങ്ങറം ഹേതുവായിട്ടു നിനക്കു യറതൊരു യറഗവും അപ്പിപ്പനന 
ഞഞദധം യോഗ്യതയിച്പാത്തപരാക്ക്ന്നു എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ 
യോഗ്യതായോശ്ൃതകളെ. പിചചരിക്കറതെ ഞങ്ങളുടെ കത്താ 
വയ യേശുമശിഫമശ്മൂചം ഞങ്ങളുടെ കുററങ്ങളെ ക്ഷാമിച്ചും, 
ഞങ്ങറം ചെയ്യാന് കട്പെടിരിക്കുന്ന ംരം മുറയെയും ശശ്രൂഷ 

യെയും കൈക്കൊടള്ളേണമെന്നു ഞങ്ങാം നിന്നോടു അപേക്ഷാ! 
ക്കുന്നു. അവന് മ്മൂലമായുംം അപനോടുത്ൂടെയും, പരിശുദ്ധാ 
ത്മാവിനെറ ഐകൃതയിത, സഖൃശക്തനായ പ'താപോ നിന 
ക്ക സകല ബഡ്രമാനവും മഹത്വധും കാലാവസാനം ഭൂടാതെ 
ഉ ണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആമെ൯. 

അല്ലെങ്കില് ഇതും 

സഖ്യശക്തനും നിത്യനുമറയ ദൈവമേ, “രം പ!ശുദ്ധ മമ്മങ്ങ 

തെ ക്രമമറയി കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ. നിന്െറ പൂത്ര. 

നും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശുമശിഹായുടെ മഹാ 

പിചയേറിയ ശരീരവും രക്തപുമാകുന്ന ആത്മിയ ആഹാരംകെറ 

ണ്ടു പോഷിപ്പിപ്പാ൯ നിനക്കു ഇഷ്ടം തോന്നുകകൊണ്ടും അതി 
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നത ഞങ്ങളിചേക്കു നിനക്കുള്ള കൃപയെയും നന്മയെയും കുറി 

ചും ഞങ്ങഥം സകല പിശ്വറസികളുടെയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെ 
ടട ഭട്ടമായ നിനെറ പുത്രനൌൊ ്ഞാനശരിരത്തിലേ 36 ചേക്ക 
പ്പെട്ട സാക്ഷാല് അവയവങ്ങഥം എന്നും നിനെറ ഇഷ്ടപൂത്ര 

നെറ മഫറ പിലയേറിയ മരണത്തിനെറയും കഷ്ടപ്പറടിനെറ 
യും പുണ്യങ്ങഥം മൂലം ആശയാത നിനെറ നിത്യരാജ്ൃത്തിന്നു 
അപകാശികാഥം എന്നും നി ഞങ്ങളെ നിശ്ചയപ്പെടുത്തുന്നതു 
കെഴണ്ടും, ഞഞാറം നിനക്കു ഫൃത്രയും മനഃപൂപ്യമറയി സ്യോത്രം 
ചെയ്യുന്നു. സ്വഗ്ലുസ്ഥപിതാപേ., ആ വിശുദ്ധ കൂട്ടായ്യുയിത 

ഞഞ്റം നിലനില്പറനായിട്ടും, ഞങ്ങഥം ചെയ്യേണ്ടതിന്നറയി 
നി ഒതക്കിയിരിക്കുന്ന സകല സതക്രിയകള്ലെയും പ്രപത്തിപ്പാ 
നായിട്ടും നിസെറ കൃപകൊണ്ടു ഞഞ്ങറംക്കു സഹായിക്കേണമെ 

ന്നു ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ യേശുമശിഹാമൂലം ഞങദോം നി 
ന്നോടു മഹാ വിനയമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു. അവന്നു നി 
ന്നോടും പരിശുദ്ധത്മാവിനോടും ഭടെ സകല ബഹുമാനവും 
മഹത്വവയം കാലാവസറനം കൂടാതെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 

ആമെ൯. 
ഭ് പിന്നെ ചൊല്ലുകയോ പാടുകയോ വേണ്ടതു, 

ഉന്നതത്തിത ദൈവത്ത്ന്നു മഹത്വവും, ഭൂമിയില് സമാധാ 
നവും, മനുഷ്യരിത സംപ്രീതിയും ഉണ്ടാകട്ടെ. കത്താപായ 
ദൈവമേ; സ്വഗശ്ലീയ രാജാവേ, സപ്വശക്തിയുക്ള പിതറവായ 
ദൈവമേ, ഞങ്ങഥം നിന്നെ സൂതിക്കുന്നു, ഞങ്ങറം നിന്നെ പാ 
ട്ഛന്നും ഞങ്ദാം നിന്നെ വദ്ദിക്കുന്നു, ഞങ്ങഥം നിന്നെ മഹത്വ 
പ്പെടുത്തുന്നു, നിനെറ വലയ മഹത്വത്തിന്നായി ഞങ്ങാം നി 
നക്കു സ്യലോത്രം ചെയ്യുന്നു. 

ഏകജാതനാം പുത്രനായ യേശുമശിഹായാകുന്ന കത്താ. 
പേ. കത്താവായ ദൈവമേ, പിതാപിന്വെറ പുത്രാ. ചോക 
ത്തിസെറ പാപങ്ങളെ _ുമക്കുന്നപനായി, ഭൈപത്തിന്വെറ കം 
ഞ്ഞുടാഷുള്ളേറവേ, ഞങദള്േോടു കരുണയുണ്ടാകേണമേ. ല്പോ 
കത്തിനെറ പാപങ്ങളെ .ുമക്കുന്നപനേ, ഞങ്ങളോടു കരു 
നേയുണ്ടാകേണമേ. ലോകത്തിനെറ പാപങ്ങളെ ചുമക്കുന്ന. 
പനേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാത്ഥന കൈക്കൊള്ളേണമേ. പിതാപാ 
യ ദൈവത്തിന്െറ വലത്തുഭാധത്തിരിക്കുന്നപനേ, ഞങ്ങളോടു 
കരുണ ഉണ്ടാകേണമേ. 
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നി മാത്രമല്ലേ? പരിശുദ്ധന് ; നി മത്രം കത്താവുടു മ 
ശിഹായേ. നി മാത്രം, പരിശുദ്ധത്മാപിനോടു ഭൂടെ, പിതാ 
വായ ദൈപത്തിനെറ മഹത്വത്തില് മ ഹോന്നതനാകുന്നു. 

ആമെൈനം 

4] അതിനെറ ശേഷം പ്രെസ്റ്റിററര (എപ്പിസ്കോപ്പാ ഉണ്ടെങ്കിരു എപ്പിസ്കോപ്പാ) ഈ ആശീവ്യാദം ചൊല്ലി ജനങ്ങളെ അയക്കെണെം. 

സകല ബുഡിയെയും കവിയുന്ന ദൈപവസമാധംാനം, ദൈപ 
ത്തെയും അവന്നെറ പുത്രനും നമമുടെ കത്താവുമറയ യേശുമ 
ശിഹായെയും കുറിച്ചുളള അറിപിലും സ്നേഹത്തിലും നിങ്ങളുടെ 
എദയങ്ങളെ.യും മനഡ്സ്പുകളെ.യും കാക്കട്ടെ: പിതറപുംം പുത്ര 
നും പരിശുഖോത്മാപുമായുള്ള സപ്യശക്തനായ ദൈവത്തി 
നെറ അനുഗ്രഹവും നിങ്ങളുടെ ഇടയില് ഉണ്ടായി. എല്ലാ 
വ്ക്േ്ം നിങ്ങളമേട്ട രൂടെ ഇരിക്കട്ടെ. ആമെ൯, 

ട് വിശുദ്ധസംസഗ്ശൂമില്ലാത്ത നാളില് ധമ്മശേഖര വാകൃങ്ങം കഴിഞ്ഞ ശേഷം 
രം വരുന്ന അപേക്ഷകളില് ഒന്നോ രണ്ടോ ചൊല്ലേണ്ടതാകുന്നു. ഇവയും 

_ സമയോചിതമായി ശൂശ്രുകകനെറ ഹിതംപോലെ കാലത്തെ ഏങ്കിലും വൈ 
കുന്നേരത്തെ എങ്കിലും പ്രാത്ഥനയിലുഭഭള അപേക്ഷകദമോ, വിശുദ്ധസംസഗ്ശ 
മോ. ലിത്താനിയോ കഴിഞ്ഞശേഷം ചൊല്ലുകയും ആം. 

കത്താവേ., രം യാചനകളിലും പ്രാത്ഥ നകകളിലും ഞങ്ങറ്രക്കു കരുണ 
യോടെ സഹായിച്ചു, ൪൦ മ൪ധ്യായുസ്സിലേ സകല മാററങ്ങളു ടെയും സംഭ 
വങ്ങളു ടെയും ഫുടയില്, നിന്െറ മഹാ കൃപയുള്ള തല്ക്ഷണ സഹായ 
ത്താത് നിന്െറ അടിയാര് എപ്പോഴും കാത്തു കൊള്ലപ്പെടുവാന് തകംവ 
ഇം അവര ഏന്നേക്കുുക്ക രക്ഷയെ പ്രാപികചേണ്ട പിന്നുക വഴിഷെ ഞെ 
ങ്ങളു ടെ കുത്താവായ യേശുമശിഹാമൂലം ക്രമപ്പെടുത്തേണമേ. ആമെ൯. 

സവ്ൃശക്തനായ കത്താവേ, നിത്ൃയഭദൈവമേ. നിന്െറ മഹാ ശക്തിയുള്ള 
സംരക്ഷണകൊണ്ട ഞങ്ങദ് ഇവിടെയും എന്നേക്കും, ശരീരത്തിലും ആ 
ത്മാവിലും പാലികപ്പെടേണ്ടതിന്നു, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും ശരീര 
ങ്ങളെയും നിന്െറ പ്രമാണങ്ങളുടെ വഴികളിലും, നിന്െറ കല്പനകമക്കേ 
ചേന്ന ക്രിയകളിലും നടത്തി ശുഭ്ധീകരിച്ചു ഭരിപ്പാ൯ ഇഷ്ടം തോന്നേണ 
മെന്നു ഞങ്ങളു ടെ കത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശുമശിഹാമൂലം ഞങ്ങ 
നിന്നോടു അപേക്ഷിക്കുന്നു. ശയമെന്,. 

സവൃശക്തനായ ദൈവമേ, പുറമേ ചെവികൊണ്ടു ഞങ്ങ ഇന്നു കേട്ട 
വചനങ്ങദ്ധ നിവെറ നാമത്തിന്െറ ബഷഫ്ുമാനത്തിന്നും സ്തുതിക്കും നല്ല 
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നടപ്പാകുന്ന ഫലത്തെ ഞങ്ങളില് ഉ.ണ്ടാക്കത്തക്വ്ത്്ും, നിന്െറ കൂപ 

യാല്; അകമേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളില് പതിയുമാറാകേണമെന്നു ഞ 

ങ്ങളുടെ കത്മതാവായ യേശുമശിഹാമൂലം ഞങ്ങ നിന്നേട അപേക്ഷി 

ക്കുന്ന. ആമെനം 

കത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ സകല പ്രവൃത്തികളും ഞങ്ങറം നിങ്കല് ആരംഭിച്ചു 

നടത്തി അവസാനിപ്പിച്ചു ഞങ്ങറ്ര നിന്െറ പരിശുഭ്ധ നാമത്തെ മഹത്വ 

പ്പെടുത്തുവാനും ഒടുക്കം നിന്െറ കരുണകൊണ്ടു നിതൃജീവ൯ ലഭിപ്പാനും 
തക്കവണ്ണം ഞങ്ങ ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെയും നിന്െറ മഹാ അന്പുള്ള 

. കൃപകൊണ്ടു ഞങ്ങള്പെ മുമ്പിടുകയും ഇടവിടാതെ ഞങ്ങമാക്കു സഹായിക്കു 

യും ചെയ്യേണമെന്നു, ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ യേശുമശിഹാമൂലം ഞ 
ങ്ങ നിന്നോട അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമെന്. 

ഞങ്ങ ചോദിക്കുന്നതിന്നുമുമ്വെ ഞങ്ങളുടെ ആവശുങ്ങള്ലെയും,, ചോദി 
ക്കുന്നതില് ഞങ്ങളുടെ അറിയായ്കുയെയും അറിയുന്നവനായി,ച സകല 
ജ്ഞാനത്തിനെറയും ഉ റവയാകുന്ന സവ്യൃശക്തനായ ദൈവമേ. ഞങ്ങളു. 

ടെ ക്ഷിണതകളില് മനസ്സലിവുണ്ടാകേണമെന്നും, ഞങ്ങളുടെ അയോ 
ഗൃത ഹേതുവായിട്ടു ഞങ്ങറര ചോദിപ്പാന് തൂനിയാതെയും ഞങ്ങളുടെ ആ 
സ്ധത ഹേതുവായിട്ടു ഞങ്ങക്കു ചോദിപ്പാന് കഴിയാതെയുമുള്ള കായ്യങ്ള 
ടെ നിനെറ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കത്താവുമായ യേശുമശിഹായുടെ യോ 
ശൃതമൂലം ഞഞ്ങറ്രക്കു തരുവാ൯ ഇഷ്ടമുണ്ടാകേണമെന്നും ഞങ്ങ നി 
ന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമെന്. 

നിന്െറ പുത്രനെറ നാമത്തില് ചോദിക്കുന്നവരുടെ യാചനകളെ കേഠം 
ക്കുമെന്നു വാശ്ഭത്തം ചെയ്യിരിക്കുന്ന സവ്ൃശക്തനായ ദൈവമേ, ഇപ്പ്യോര്ം 
നിന്നോട്ട പ്രാത്ഥി മയും യാചികയും ചെയ്യിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ കരുണ 
യോടെ ചെവിക്കൊക്ഷേ ണമെന്നും. നിന്െറ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഞങ്ങ വി 
ശ്വാസത്തോടെ ചോടിച്ചിട്ടുഛശ കായ്യങ്ങ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം തീരുന്ന 
തിന്നായിട്ടും നിന്െറ മഹത്വത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന്നായിട്ടും ഞങ്ങറ്ര 
ക്കു സഫലമായി ലഴഭികേണ്ടുന്നതിന്നു കുപ ചെയ്യയേണമെന്നും, ഞങ്ങളു, 

ടെ കത്താവായ യേശുമശിഹാമൂലം ഞങ്ങ നിന്നോടു അപേക്ഷിക്ക 
ന്നും” ആമെനം 

4! ഞായറാച്ചനാമൂ.കളിലും പെരുനാമു.കളിലും (പിശുഭ്ധസംസ്റ്റുമില്ലെന്നു വരി 
കില്) വിശുഭ്ധസംസറ്ലുത്തിന്നു നിയമിച്ിട്ടുഭഭതൊക്കയും ഇവിടെ ഭ്ൂമിയ 
ല് പോരാടുന്ന ക്രിസ്മുസഭയയടെ സപ്വ സ്ഥിതിക്കും പേണ്ടി 
യ പൊതുവിലുചച പ്രാത്ഥനയുടെ അവസാനംവരെക്കും ചൊല്ലി, ഒട്ടുവിരു 
ചേത്തിട്ടള്ള അപേക്ഷകളില് ഒന്നോ അധികമോ ക്രടെ വാ വിച, ആശി 
വ്വാദഭംകൊണ്ടു അവസാനിപ്പികണം. 
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| പ്രെസ്ണ്ിററ൪ തന്നോട്ടക്ൂരടെ കൈകൊഠംവാ൯ തെറ ഹിതപ്രകാര.; ള്ള " 
ആലെബണ്ണും ഇല്ലെന്നു കണ്ടാത കത്താവിനെറ അത്താഴം ആചരികഷക്രടാ. 

4 വിശുദ്ധസംസഗ്ലം കൈക്കൊംവാ൯ വിവേകമൂളളവരായിട്ടു ജടവകയിതല്[ഇ 
രുപതില് അധികം ആമു.കഠം ഇല്ലാതിരുന്നാലും, നാടമുപേരോ, ചുരുങ്ങീട്ടു "മൂ. വരോ, പ്രെ,്റിററരോടുക്രടെ കൈകൊഠ്ംവാ൯ ഇല്ലാതിരുന്നാലും വിശുദ്ധ 
സംസഗ്ശും ആചരികുരുതു. 

ട] ഭദ്രാസനപ്പഭ്ളിക ളിലും വൈദികാശ്രമപ്പഭടികളിലും പാഠശാലകളിലം വള 
രെ പ്രെസ്ത്ട്യിററരന്മാരും ദിയാക്കോന്മാരും ഉള്ളതുകൊണ്ടു അവര് എല്ലാവരും 
ന്യായമായ കാരണും ഇല്ലാതിരുന്നാല് ഞായറാഷ്ട്യതോടും എങ്കിലും പ്രെസ്ത്രിററ 
രോടുക്രടെ വിശുഭ്ധസംസഗ്ലും കൈക്കൊഭെളണം. 

ഭ് അപ്പത്തെയും വീഞ്ഞിനെയും ക്റിച്ു വല്ലവന്നും ജപ്പോഷോ മേലാലോ ഭിന്ന 
തെക്കും മൂഡാഭക്തിക്കും യാതൊരു കാരണവും ഉണ്ടാകാതെ ഇരിപ്പാനായിട്ടും, 
നടപ്പായി ഭക്ഷിച്ചപരുന്ന അപ്പം മതി; ഏന്നാല് കഴിയുന്നിടത്തോളം നല്ലതും 
നിമ്മലവുമായ കോതമ്പപ്പം ആയിരിക്കെണം. 

ഭ് അപ്പത്തിലോ വീഞ്ഞിലോ വല്ലതും ശുദ്ധീകരികുപ്പെടാതെ ശേഷിക്കുന്നു എങ്കി' 
ത അതിനെ പട്ടക്കാര൯ തന്െറ സ്വന്ത ചെലവിന്നു ഏടടത്തുകൊള്ളാം; എ 
ന്നാല് ശുദ്ധികരികുപ്പെട്ടതില് വല്ലതും ശേഷിക്കുന്നു എങ്കില് അതു പടജിയില് 
നിന്നു കൊണ്ടുപോകാതെ, പ്രെസ്ത്റ്രിററരും, കൈകൊണ്ടെവരില് അവ൯ ത 

൦ ന്െറ അട്ട്ക്ുലേക്കു വിളിക്കുന്നവരും ആശിവ്യാദം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആയതി' 
നെ വണക്കത്തോടു ഭക്ഷിക്കയും കുടിക്കയും വേണം. 

4 പട്ടക്കാരനും കൈക്കാരന്മാരും വിശുദ്ധസംസശ്ശുത്തിന്നു വേണ്ടുന്ന അപ്പവും പീ 
ഞ്ഞും ഇടവകചിലവിമ്മേല് സമ്പാദിച്ചകൊള്ളെണം. 

4 വിശേഷാത ജ്ഞാപകം-.ഓരോ ഇടവകക്കാര൯ സംവത്സരത്തില് മൂന്നു 
പ്രാവശ്യം എങ്കിലും കത്താവിനെറ അത്താഴം കൈക്കൊള്ളണം; അതില് ഒ 
നനു പെസഹാനാളായിരിക്കണം. വിശേഷിച്ച് ആണ്ടുതോറും പെസഫാസമയ 
ത്തു ഇടവകപ്പടുക്കാരന്, വികാരി, മതലായ വട്ടക്കാരുമായിട്ടോ, അവരുടെ. 
കായ്യയസ്ഥഡ്മാരുമായിട്ടോ ഇടവകക്കാരില് ലാരോരുത്ത൯ കണക്കു തീത്തു അ 

പ്പോഠം മഷ്യാദ പ്രകാരം പളജിസംബന്ധമായി കൊട്ടപ്പാനുള്ള ജറവരികളെ 
ഒക്കെയും കൊടുക്കണം. 

ഴ് ദൈവശശ്രരമമ അവസാനിച്ചശേഷം, വഴിപാടായി കൊടുകുപ്പെട്ട പണം 
ശുശ്രക്ഷകുനും കൈക്കാരദാരും, യുക്തമായി തോന്നുന്നപ്രകാരംം ഭക്തികുടു 
ത്തതും ധമ്മസംബന്ധവുമായ കായ്യങ്ങഠംക്കു ചിലവിടെണം; അതിന്നു അ 
വ൪ തമ്മില് യോജിക്കുന്നില്ല ഫ്മങ്കില് മേലധികാരി കള്ലിക്കുന്നപ്രകാരം ചില 
വിടെണം. 

൭ :“കത്താവിസെറ അത്താഴത്തിന്നുളള രം തആചാരക്രമത്തില് ജനങ്ങാം കൈ. 

ം ൭ക്കൊളേജണ്ടതു മൂട്ടുകുത്തിക്കൊണ്ടു വേണം ഏന്നു പിധികിരിക്കുന്നതു അങ്ങനെ. 
:യല്ലാഞ്ഞാല് വിശുദ്ധസംസഗ്ശുത്തില് ഭക്തികേട്ടം ക്രമമില്ലായ്ക്ക,യും ഉണ്ടാകുവാം 
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“നിടയുഭ്ളതിനെ ഒഴിപ്പാനായിട്ടം യേധയേതയോടെ കൈക്കൊളന്ന ഏല്ലാ 
“വക്കും ഇതില് നല്ല,പ്പെടുന്ന മശിഹായില്നിന്നുജട ഉപകാരങ്ങളെ നാം താ 
ഛ്ലൂയോടും നന്ദിയോടും അറിയിക്കുന്ന അടയാഭത്തിന്നായിട്ടും ആകുന്നു. എ 
ങ്കിലും ഇങ്ങനെ മുട്ടുകുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് വല്ലവരും അറിയായ്മുയും ബല 
ഫഹീനതയുംകൊണ്ടോ ഈക്ച്യയും ദുശ്ശായൃവുംകൊണ്ടോ, ഭൂരത്ഥമെടുത്തു വ 
4 ഷളകാതെയിരിപ്പാനായിട്ടു ജുതിനാല് അറിയിക്കന്നതു എന്തെന്നാത:__സ 
“ക്രമെന്തില് കൈക്കൊട്ലപ്പെടുണ അപ്പത്തിന്നെങ്കിലും വീഞ്ഞിന്നെങ്കിലും മശി 
“ഫായുടെ സ്വാഭാവിക മാംസരക്തങ്ങളു.ടെ വല്ല സ്വരൂപപ്രതൃക്ഷതെക്കെ 
“മിലും, അതിനാല് ഒരു വന്മനയും ചെയ്യേണ്ടതു എന്നു ഭാവിച്ചിട്ടില്ലം ചെ 
ലയ്ക്കാ൯ സ്യായമുള്ളതുമല്ലം എന്തെന്നാല് സക്രമെന്തിലെ അപ്പവും വീഞ്ഞും പി 
ന്നെയും ആതു വസ്തുക്കളായിട്ടു തന്നേ ഇരിക്കുന്നതേയുള്ള. അതുകൊണ്ടു അവ 
യെ വന്ദിചുക്രടാ (എന്തെന്നാരു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതു സകല സത്ൃക്രിസ്ത്രാ 
“ നികളു.ം വെറുകേണ്ടതായ വിഗ്രഹാരാധനയാകുന്നു) അത്രയുമല്ല, നമ്മുടെ 
രക്ഷിതാവായ മശിഹായുടെ സ്വാഭാവിക ശരീരവും രക്തവും സ്വഗ്ശത്തില് 
“ആകുന്നു, ഇവിടെ അല്ല. ഒരു സമയത്തു ഒരിടത്തല്ലാതെ പലെടത്തിരികു 
“: എന്നുള്ളതു മശിഫായുടെ സ്വാഭാവിക ശരീരത്തിനെറ സത്ൃതെക്കു വിരോ': 
ട€ ഡ്ഥല്ലോ. 
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1021.10% 822൧൬9 01 ന്ധ, 
10 22 00910 സ് 10 1508. 

ശീശുക്കശക്കുളള 
പരസ്യബപ്ിസ്മയടെ 

ആ.വചാരക്രമാ 

പള്ളിയില് ഉപയോഗിപ്പ്പാനുളളതൂ. 
. $₹ ഞായറാഴ്ചകളിലും മററു പെരുനാമൂ.കളിലും ഏറെ ജനങ്ങ ഒരുമിച്ച ക്രി ൨രുന്നതാകയാരു അപ്പോഴല്ലാതെ ബഹ്ലീസ്ക കഴിക്കാതിരിക തന്നേ ഏററവും 

യോഗ്യമെന്നു ജനങ്ങളെ. ഓമ്മപ്പെടുത്തേ ണ്ടതാകുന്നു. അവിടെ ക്രടിവന്നിട്ട 
ലട യോഗം വൂതുതായി ബഫ്ീസ്ത കഴിയുന്നവരെ മശിഹായുടെ സഭയിലേക്കു 
കൈക്കൊട്യ ന്നതിന്നു സാക്ഷിയായിരികേണ്ടതിന്നും, ക്രടെയുള്ള എല്ലാവക്കും 
ശിശുകമുടെ ബപ്ലീസ്തുകൊണ്ടെ അവനവനെ ബഹ്തിസ്കയില് ഭൈവത്തേോടടേ 
ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രതിജ്ഞയുടെ ഓമ്മ ഉണ്ടൊകേണ്ടതിന്നും ആകുന്നു. ഇതു നിമി 
ത്തം സ്വഭാഷ്ചയില് ബഹഫ്ലിസ്ത ആചരിക്കുന്നതു യോശൃമാകുന്നു. എങ്കിലും (ആ 
വശ്യപ്പെട്ടാല്) മററു ഏതു നാളിലും പൈതങ്ങഠകക്കു ബഫ്വിസ്ത കഴിക്കയും ആം, 

* ടഞോപകം--ബഫഹ്ലീസ്പ ക്ഴിവാനുമഭമ ഓരോ ആണ്പൈതമിന്നു രണ്ടു ത്താ 
നപിതാകുന്മാരും ഒരു ജ്ഞാനമാതാവും ; ഓരോ പെണ്പൈതമിന്നു ഒരു 
ജ്ഞോാനപിതാവും രണ്ടു ജ്ഞാനമാതാകുന്മാരും ഉണ്ടായിരിക്കെണം. 

4 ശിശുകമെ ബഹ്ലീസ്ക കഴിപ്പാനുളളപ്പോഠം അതിനെക്കറിച്ച മാതാപിതാകുന്മാ 
൪ തലേനാഠം എങ്കിലും, കാലത്തേ പ്രാത്ഥന ആരംഭിക്കുന്നതിന്നു മുമ്പു രാവി 
ലെയെക്കിലും, പട്ടുക്കാരന്നു അറിവു കൊട്ടക്കെണം. പിന്നെ പട്ടകാര൯ നിശ്ത്യ 
യിക്കുന്നതുപോലെ കാലത്തേ പ്രാത്ഥനയിത രണ്ടാം പാഠം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ 
ഫൃങ്കിലും, വൈകുന്നേരത്തെ പ്രാ ത്ഥനയില് രണ്ടാം പാഠം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ 
എങ്കിലും, ജ്ഞാനപിതാകുന്മാരും ഞ്ഞോനമാതാകുന്മാരും ക്കഞ്ഞുങ്ങളോടടമ്രടെ 
യുള്ള ജനങ്ങളും ബഫ്ല്ിസ്തഞ്തൊട്ടിയില്.ല് ഒരുങ്ങി നിച്ചം ണം. അപ്പോം നല്ല 
വെള്ളംകൊണ്ടു നിറച്ച തൊട്ടിയിങ്കല് പ്രെണ്്രിഠറ൪ വന്നു നിന്നുകൊണ്ടു ചൊ 
ല്ലേണ്ടതും 

രം പൈതലിന്നു മമ്പെ ബഫ്ീസ്ത കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ 

4 തല്ല ഏന്നു അവ൪ ഉത്തരം പറഞ്ഞാല്, അപ്പോം പ്ര്ൊണ്ത്രിററ൪ രം താ 
ഴെ വരുന്നപ്രകാരം ചൊല്ലെണം. 
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പ്രിയപ്പെട്ടവരേ, എല്ലാ മനുഷ്യരും പാപത്തില് ഉല്ലാഭിച്ചു ജനിച്ചിരിക്ക 

കൊണ്ടും, വെള്ളത്താലും പരിശുഭ്ധാത്മാവിനാല്യം പുതുതായി ജനിക്കാതെ 

ആക്ം ദ്ൈവരാജ്യത്തിലേക്കു കടപ്പാന് കഴികയില്ല എന്നു നക്ുടെ ര 

ക്ഷിതാവായ മശിഹാ പറഞ്ഞിരിക്കകൊണ്ടും രം [-പൈതലിന്ന] പ്രകൂ 

തിയാല് ഉണ്ടാകുവാന് കഴിയാത്തതിനെ പിതാവായ ഭൈവം തന്െറ 

ധാരാളമായുള്ള കൃപകൊണ്ടു കൊടുക്കേണമെന്നും, ഇപ്രകാരം [ഇവന് ) 

വെള്ളത്താലും പരിശുഭ്ധാത്മാവിനാലും ബഫ്ലിസ്പ കഴിഞ്ഞു, മശിഹായുടെ 

തിരുസഭയിലേക്കു കൈകൊള്ളപ്പെട്ടു, അതിന്െറ ജീവനുക്ക [അവയവം] 

ആയിതീിരേണമെന്നും, നമ്മുടെ കത്താവായ യേശുമശിഹാമൂലം നിങ്ങ 
ദ്ദൈവത്തോട്ട അപേക്ഷികേംണമെന്നു ഞാന് നിങ്ങല്ലോടു യാചിക്കുന്നു. 

ഭ് അതി സെറ ശേഷം പ്രെസ്വിഠറ൪ ചൊല്ലേണ്ടതു; 

നാം പ്രാത്ഥിക്കം 

നോഹയും അവന്െറ കുടുംബവും വെള്ളത്താല് നശിദ്മാതെ നിന്െറ മ 
ഹാ കരുണകൊണ്ട അവരെ പെട്ടകത്തില് രക്ഷിക്കയും, നിന്െറ വിശു 
ദ്ധ ബച്ചിസ്തെക്കു സാദൃശൃമായി, നിന്െറ ജനങ്ങക്ലായ യിസ്രായേല് മക്ക 
ടെ ചെങ്കടലില്ക്രടി ക്ഷേമത്തോടെ നടത്തുകയും, യോട്ടാന്നദിയില് 
വെച്ചു നിന്െറ മഹാ പ്രിയപുത്രനായ യേശുമശിഹായുടെ ബഫ്ലസ്ത്* 
യാത പാപത്തെ ഞ്ഞാനാത്ഥമായി കഴുകി ദഭയുന്നതിന്നു വെള്ളം ശുഭ്ധി 
കരികയും ചെയുവനായി സവ്ൃശക്തനും നിതൃനുമായ ദൈവമേ, രം 
[പൈതത] നിന്െറ കോപത്തിതനിന്നു രക്ഷി പ്പെട്ടു മശിഹായുടെ സ 
ഭയാകുന്ന പ്പെട്ടകത്തിലേക്കു കൈക്കൊള്ള പ്പെടേണ്ടിന്നും. വിശ്വാസ 
ത്തില് ഉ.റപ്പുങ്കവനായും] ആശകൊണ്ടു [സന്തോഷമുള്ളവനായും] സ്റ്റേ 
ഫത്തില് [വേരൂന്നിയവനായും] ംരം കഷ്ടലോകത്തിലെ തിരകളെ കട 
ന്നിട്ടു. [ഇവന ഒടുക്കം നിതൃജീവന്െറ കരെക്കു എത്തി, അവിടെ നി 
ന്നോടുക്രടെ കാലാവസാനം ക്രടാതെ വാഴേണ്ടതിന്നും നിന്െറ അന്തമി 
ല്ലാത്ത കരുണകറ്കൊണ്ടു [ഇവനെ] കടാക്ഷിച്ചു, പരിശുഭ്ധാത്മാവിനെ 
കൊണ്ട [ഇവനെ കഴകി ശുഭ്ധീകരിക്കേണമെന്നു ഞങ്ങളുടെ കത്താവാ 
യ യേശുമശിഹാമൂലം ഞഞങ്ങറ്ം നിന്നോടു അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമെന്ം 

മുട്ടുക എല്ലാവകും തൂണയും, സംരക്ഷണത്തിന്നായിട്ട നിങ്കലേക്കു ഓടി 
വരുന്ന എല്ലാവക്ും സഹായിയും, വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ജീവനും, മരി 
ച്ുവരുടെ പുനരുത്ഥാനവും ആകുന്ന സവ്വശക്തനും അമനത്യനുമായ കൈ 
വമേ നിന്െറ വിശുഭ്ധ ബഫ്യിസ്പെക്കു വരുന്ന ംരം [ശിശുറിന്ന് ആ 
ത്ഥികമായ പുനുജ്ജനനത്താല് [:ഇവന്െറ] പാപങ്ങളുടെ മോചനം ല 
ടിപ്പാനായിട്ടു [ഇവന്നു] വേണ്ടി ഞങ്ങ നിന്നോടു അപേക്ഷിക്ക. 
യാചിപ്പിന്, എന്നാല് നിങ്ജമ്ക്കെ കിട്ടും 4; അര് നാവഷിപ്പി൯, എന്നാല് നി 
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ങ്ങ കണ്ടെത്തും ; മുട്ടുവി൯ എന്നാല് നിങ്ങദക്കു തുറക്കും എന്നു നീ നി 
ന്െറ പ്രിയ പുത്രനെക്കൊണ്ട വാശ്ഭത്തം ചെയ്യിച്ചപ്രകാരം കത്താവേ, 
[ഇവനെ] കൈക്കൊള്ളേണമേ. അപ്രകാരം തന്നേ “രം [ശിശു] നി 
ന്െറ സ്വശ്രയ സ്റ്റാനമാകുന്ന നിത്യ ആശിവ്യാഭം അനുഭവിക്കേണ്ടതി 
ന്നും. ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ യേശുമശിഹായെക്കൊണ്ടു നീ വാശത്തം 
ചെയിച്ചിട്ടുമ്ള നിതൃരാജൃത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കേണ്ടതിന്നും ഇപ്പ്യോഠം യാ 
ചിക്കുന്ന ഞങ്ങറ്ക്കു തരികയും, അന്വേഷിക്കുന്ന ഞങ്ങറ്ര കണ്ടെത്തുക 
യും, മുട്ടുന്ന ഞങ്ങനുക്കു വാതില് തുറക്കയും ചെയ്യേണമേ. ആമെ൯,. 

4] അപ്പോം ജനങ്ങ എഴുന്നേററു നിന്നിട്ടു പ്രെസ്ത്ത്രിററ൪ ചൊല്ലേണ്ടതു: 

വിശുദ്ധ മകൊസ് എഴുതിയ സുവിശേഷത്തില്, പത്താം അഭ്ധ്യായത്തില് 
പതിമൂന്നാം വാക്യം തൂടങ്ങിയുള്ള വാക്കുകളെ കേദപ്പി൯: 

ക്രിയ തൊടേണ്ടതിന്നു ചിലര് ശിശുദ്മളെ. അവന്െറ അടുക്കല് കൊണ്ടു 
വന്നു : ശിഷ്യന്മാരോ അവരെ ശാസിച്ചും യേശു അതു കണ്ടാറെ മുഷി 
ഞു അവരോടു: ശിശുക്കട്ടെ എന്െറ അടുക്കല് വരുവാന് വിടുവി൯, അ 
വരെ തടുക്കരുതു ; ദൈവരാജ്യം ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടേതല്ലോം ദൈവ 
രാജ്യത്തെ ശിശു എന്നപോലെ കൈദൊള്ളാത്തവ൯ ആരും ഒരുനാളം 
അതില് കടക്കയില്ല എന്നു ഞാന് സത്യമായിട്ടു നിങ്ങക്ലോടു പറയുന്നു എ 
ന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവന് അവരെ അണെച്ചു അവരുടെമേല് 
കൈവെച്ചു അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു 

4 സുവിശേക്ഷം വായിചിട്ട ശുരശ്രുഷക൯ അതിലേ വചനങ്ങളിരുനിന്നുള്ള ംരം 
ചുരുങ്ങിയ പ്രബോധനം വായിക്കണം: 

പ്രിയപ്പെട്ടവരേ, നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ മശിഹാ തന്െറ അടുത 
പൈതങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുവാ൯ കല്ലിച്ചതിനെയും, അവരെ അവന്െറ 

അടുക്കല് അയക്കാതെയിരിപ്പാ൯ ഭാവിച്ചവരെ അവന് ശാസിച്ചപ്രകാ 
രധും അവരുടെ കപടമില്ലായ്ുയെ പിനഗ്തുടരേണമെന്നു എല്ലാ മനുഷ്യ 

'രോടും അവന് ബുദ്ധി ഉ പദേശിക്കുന്ന പ്രകാരവും രം സുവിശേഷത്തില് 

അവന്െറ വചനങ്ങളെ. നിങ്ങ കേട്ടുവള്ളലൊ ടു അവന് തനെറ പുറ 

മെയുള്ള ഭാവവും ക്രിയയുംകൊണ്ടു അവരോടുള്ള തന്െറ പ്രിയത്തെ ആ 

റിയിച്ചപ്രകാരം നിങ്ങശ കണ്ടറിയുന്ന ; എങ്ങനെയെന്നാല് അവന് ആ 

വരെ തന്െറ കൈകഠംകൊണ്ടു തഴുകി, തന്െറ കൈകളെ അവരുടെമേ 

ല്വെച്ചു, അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു. അത്ുകൊണ്ടു;അവന് ഇവിടെയുള്ക 
ഛം [ശിശുവിനെ] അങ്ങനെ തന്നേ ഒയയോടെ കൈക്കൊള മെന്നും, 

അവന് തന്െറ കരുണയുള്ള കൈകഠകൊണ്ടു [ഇവന്പെ! തഴുകുമെന്നും, 

[ഇവന്നു] നിതൃജീവനാകുന്ന അനുഗ്രഹം കൊടുത്തു, [ഇവനെ] ത 
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ന്െറ നിതൃരാജൃത്തിന്നു [അവകാശി] ആക്ിത്തീക്കുമെന്നും സംശയിക്കാ 
തെ താല്ലയ്യത്തോടെ വിശ്വസിപ്പിന്൯, ആകയാല് തന്െറ പുത്രനായ 
യേശുമശിഹായെക്കൊണ്ടു അറിയിച്ച പ്രകാരം പരം [| ശിശുവിനോടു] ന 
മുടെ സ്വഗ്ലൂസ്ഥപിതാവിന്നുമ്ള പ്രിയത്തെക്കുറിച്ചു ഇങ്ങനെ നമുക്കു നിശ്ച 
യമാകകൊണ്ടും. അവന്െറ വിശുഭ്ധ ബപ്ിസ്പെക്കു രം [ശിശുവിനെ | 
നാം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതായ ംരം സ്സ്റേഹപ്രവൃത്തിയെ അവന് ഒയ 
യോടെ അനുവദിക്കുന്നു എന്നു ഒട്ടും സംശയിക്കാഷ്കുകൊണ്ടും നാം വിശ്വാ 
സത്തോടും ഭക്തിയോടും അവന്നു സ്യോത്രം ചെയ്തു ചൊല്ലേണ്ടന്നതു : 

സ്വ്വശക്തനും നിത്ൃനുമായ ദൈവമേ. സ്വഗ്ര്രസ്ഥപിതാവേ. നിന്െറ 

കൂപയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിലേക്കും നിന്നിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലേ 
ക്കു ഞങ്ങളെ വിഭ്ളിപ്പാന് നിനക്കു ഇഷ്ടം തേന്നിയിരിക്കൊണ്ടു ഞ 
ങ്ങ നിനക്കു വിനയമായി സ്യോത്രം ചെയ്യൂന്നു ഞങ്ങളില് എപ്പപോഴം 
രം അറിവിനെ വഭ്ധിപ്പിച്ചു പരം വിശഛ്വാസത്തെ ഉറപ്പിക്കേണമേ. രം 
[ശിശു] വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടതിന്നും, എന്നേക്കുമുള്ള രക്ഷക്കു [അവകാ 
ശി] ആയി തീരേണ്ടതിന്നും. നിന്നോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട്ടം ക്രടെ 
ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ജിപിച്ചു വാഴന്നവനായി ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ 

യേശുമശിഹാമൂലം നിന്െറ പരിശുഭ്ധാത്മാവിനെ [ഇവന്നു] കൊടുക്കേ 
ണമേ, ആമെന്ന, 

4 പിന്നെ പ്രെണ്ണ്ിററ൪ ജ്ഞാനപിതാകന്മാരോട്ടം ജ്ഞാനമാതാക്ഡാരോടം ജഇ 
പ്രകാരം ചൊല്ലെണം: 

പ്രിയംപ്പട്ടവരേ, ബഫ്എിസ്മ കഴിവാനായിട്ടു ഭരം [പൈതലിനെ നി 
ഞ്ജ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ; [ഇവനെ കൈക്കൊഠ്വാനും 
[ഇവനറെറ] പാപങ്ങളിതനിന്നു [ഇവനെ] വിടുവിപ്പാനും, പരിശുഭ്ധാ 
ത്മഥാവുകൊണ്ടു [ഇവനെ | ശുഭ്ധികരിപ്പാനും, സ്വഗ്ലരരാജൃത്തെയും നിത 
ജീവനെയും [ഇവന്നു] കൊടുപ്പ:നും നമ്മുടെ കത്താവായ യേശുമശിഹാ 
യിക്കു ഇഷ്ടമുണ്ടാകേണമെന്നു നിങ്ങറം അപേക്ഷിച്ചുവല്ലോ. നിങ്ങ 
അചേക്ഷിച്ച കായ്യങ്ങളെ ഒക്കെയും തരുമെന്നു നമമുടെ കത്താവായ യേ 
ശുമശിഹാ തന്െറ സുവിശേഷത്തില് വാശ്ദത്തം ചെയ്യതും നിങ്ങ കേട്ടു 
വല്ലോ യ ആ വാശത്തത്തെ അവന് തന്െറ പക്ഷത്തില്, നിശ്ചയമായി പ്ര മാണിച്ചു നിവൃത്തിയാക്കും. ഇങ്ങനെ മശിഹാ വാശ്മത്തം ചെയ്യിരിക്കൊ 
ണ്ട “രം [ശിശുവും താന്] പിശാചിനെയും “ അവനന്റെറ സകച പ്രവൃത്തി 
കങ്ലെയും തു പേക്ഷിച്ചു, ദൈവത്തിന്െറ വിശുഭ്ധ വചനത്തെ ത റപ്പായിട്ടു വിശ്വസിച്ചു, അവന്െറ കല്പനകളെ അനുസരണത്തോടെ പ്രമാണിക്കു മെന്നു, [താന് തന്നേ) ഇരിനെ ഭരമേറവ൮കൊഠവാനുള്ള പ്രായം വരു 
വോഭം [ഇവനെറ] ഉത്തരവാദികളായ നിങ്ങ [ഇവന്െ൨] ചേക്കു വി ശ്വസ്മതയോടെ വാശത്തം ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. 
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ആയതുകൊണ്ടു ഞാന് ചോദിക്കുന്നു, 

നി ംരം പൈതലിന്െറ പേക പിശാചിനെയും അവന്െറ സകച് പ്ര 
വൃത്തികക്കെ.യും. ലോകത്തിന്െറ മായയായുള്ള കോലാഹലത്തെയും., മഹ. 
ത്വത്തെയും, ആയതിന്െറ സകല ഭുരാഗ്രഹങ്ങള്വെയും, ജഡത്തിന്െറ 
മോഹങ്ങദ്വെയും അനുസരിച്ചു നടക്യൊ, അവയാല് നടത്തപ്പെടുക 
യോ ചെയ്യാതവയ്ത്്ും മപേക്ഷിക്കുന്നവോ ? 

മുത്തരം. അവയെ എല്ലാം ഞാന് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. 

ശു ശൃഷകന്, 

സപ്പശക്തിയുക്മ പിതാവായി, ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും നൃഷ്ടിച്ചവ 
നായ ദൈവത്തില് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ ? " 

അവനെറ ഏകജാതനായ പുത്രനാഷി, ന.ഷുടെ കത്താവായ യേശു 
മശിഹായിലും നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ ? ഫവന്൯ പരിശുഭ്ധാത്മാവിനാല് 
കന്തൃകമറിയയില് മല്ലാടികപ്പെട്ടു ജനിച്ചു എന്നും ; പൊന്തിയോസ് പീ 
ലാത്തോസിനന്െറ കീഴില്, കഷ്ടപ്പെട്ടു, ൃശികുപ്പെട്ടു,, മരിച്ചു, അടകപ്പെ 
ട്ടു എന്നും ടു പാതാഭത്തിലേക്കു ഇറങ്ങി. മൂന്നാം ദിവസം പിന്നെയും മയി 
ത്തെഴുന്നേറ൮ എന്നും ടു അവന് സ്വഗ്ലൂത്തിലേക്കു കയറി സധ്യശക്തിയു 
മള്” പിതാവാകുന്ന ദൈവത്തിന്െറ വലത്തുഭാഗത്തു ഇരിക്കുന്നു എന്നും, 
അവിടെനിന്നു ലോകാവസാനത്തിങ്കല് ജിവനുക്ള വരെയും മരിച്ചവരെ 
യും റ്്ായം വിധിപ്പാ൯ വീണ്ടും വരും ഏന്നും നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ ? 

പരിശുഭ്ധാത്മാറിലും നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ ? വിശുദ്ധ കാതോ 
ലിക സഭയിലും : വിശുഭ്ധന്മാരുടെ സംസഗ്ുത്തിലും ; പാപമോചനത്തി 
ലും ജഡത്തിന്െറ പുനരുത്ഥാനത്തിചും ; മരണശേഷമുള്ള നിതൃജീവ 
നിലും നി വിശ്വസിക്കുന്നുവോ ? 

ത്തരം. ത്തു എല്ലാം ഞാന് മൂറപ്പായിട്ടു വിശ്വസിക്കുന്നു. 

ശുശ്രൂഷകന്. 

ഛം വിശ്വാസത്തില് ബഫ്സിസ്മപ്പെടുവാന് നിനക്കു മനസ്സുണ്ടോ ? 

ഉത്തരം. എനെറ ആഗ്രഹം അതാകുന്നു. 

ശുശ്രുഷക൯. 

എന്നാല് നി ല്ൈവത്തിന്െറ വിശുദ്ധ ഹിതത്തെയും കല്ലനകങള്ലെയും അ 
നുസരണത്തോടെ പ്രമാണികംയും, നിന്െറ ആയുസ്സുള്ള നാറ് ഒക്കെയും 

അപ്രകാരം നടക്കയും ചെയ്യുമോ : 

ഉത്തരം. ഞാന് ചെയ്യും. 
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7 അതിന്െറ ശേഷം ഒ്്രുസ്ണ്ിറ൪ ചൊല്ലേണ്ടെതു: 

കരുണയുള്മ ദൈവമേ. ംരം (പൈതലിൽ) പുതിയ മനുഷ്യന് ഉ യിപ്പിക്കു 

പ്പെടുവാന് തക്കവണ്ണം [ഇവനിലുള്ള | പഴയ ആദാം കുഴിച്ചിടപ്പെടേണ്ട 
തിന്നു കൂപ അരുക്രേണമേ. ആമെന്. 

[ഇവനില്] ജഡമയമായുള്ള ആഗ്രഹങ്ങഠ ഒക്കെയും ചാകേണ്ടതി 

ന്നും ആത്മാവിന്നുള്ള കായ്യങ്ങാ ഒക്കെയും ജീവിച്ചു വക രേണ്ടതിന്നും കൃ 

വ അരുരേണമേ. ആമെന്. 

പിശാചിനെയും. ലോകത്തെയും, ജഡത്തെയും ജയിച്ചു, ജയോത്സ 

വം കൊങ്പളൃവാന് [ഇവന്നു ശക്തിയും ബലവും ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്നു കൂപ 

അരതുശരേണമേ. ആമെന്ം. 

കാലാവസാനം കൂടാതെ ജീവിച്ചു, സകലത്തെയും ഭരിക്കുന്നവനാ 
യി വാ പ്പെട്ട കത്താവായ ദൈവമേ. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനംകൊണ്ടും ശു 
ശ്രുഷകൊണ്ടും, ഇവിടെ നിനക്കു പ്രതിഷ്ഠികുപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും നി 
ന്െറ കരുണയാല് സ്വഗ്രീയ ഗരണങ്ങറ്ം ധരിച്ചവരായി ത്ന നിത്യമായ 
പ്രതിഫലം പ്രാപിഭചംണ്ടതിന്നു കൃപ അരുക്ചേണമേ. ആമെന്. 

സവ്ൃവശ തനും നിത്ൃയനുമായ ഭൈവമേ. നിനെറ മഹം വാത്സല്യ പുത്രനാ 
യ യേശുമശിഹാ ഞങ്ങളുടെ പാപട മാചനത്തിന്നായിട്ടു അവനെറ ഏ 
ററധും വിലയേറിയ വിലാപ്പുറത്തുനിന്നു വെങ്കുവും രക്തവും ചൊരികയും, 

അവനെറ ശിക്ഷുന്മാ൪ പുറപ്പെട്ടു സകല ജാതിക്കും ഉ പകേശിച്ചു, ആ 
വരെ പിതാവിന്െറയും, പൃത്രനെറയും. പരിശുഭ്ധാത്മാവിന്െറയും നാ 
മത്തില് ബഫ്മിസ്തപ്പെടുത്തേണമെന്നു കല്ലിക്കയും ചെയ്തുവല്ലോ $ രം സ 
ഭായോഗത്തിനെറ അപപേക്ഷകമെ. ചെവിക്കൊണ്ടു. പാപത്തെ ഞ്ഞാനാ 
ത്ഥമായി കഴു കിക്കടയുന്നതിന്നു ഭരം വെള്ളം ശുഭ്ധികരി ചും ഇപ്പോദ്ര ആ 
തില് ബഫ്ഠിസ്തപ്പെടുവാനുള്ള രേം [” പൈതല്) നിന്െറ കൃപയുടെ പൂ. 
മുറ്റത ലഭിച്ചു, വിശ്വാസമുക്കുവരും തിരഞ്ഞെടുക്പ്പെട്ടവരുമായ നിന്െറ 
മദംളൂടെ എന്ണ്റത്തില് എന്നേക്കും ഒരിപ്പാനായിട്ടു കൂപ ചെയ്യേണമെന്നു 
ഞങളുടെ കത്താവായ യേശുമശിഹാ മുലം ഞങ്ങ നിന്നോടു അപേ 
ക്ഷമിക്കുന്നു. ആമെന്. 

4 അതിസെറ ശേഷം പ്രെസിററ൪ ആ പൈതലിനെ തന്െറ കൈകളില് എ 

ടടത്തു ജ്ഞാനപിതാക്ുന്മാരോടടം ജ്ഞോനമാതാകുന്മാരോടടം പറയേണ്ടതു, 

രം പൈതലിന്നു ചേരിടടവിന്, 

ഭ് അതിന്റെ ശേഷം അവ ഇടുന്ന പേര വിളിച്ചകൊണ്ടു (ആ പൈതരു നല്ല 
വണ്ണം സഫിക്കുമെന്നു അവ൪ അവന്നോഴ്ച നിശ്ചയം പഠഞ്ഞാത്.) അവന 
അതിനെ സൂക്ഷ്ടത്തോട്ടം കരുതലോടും വെട്ജത്തില് മുക്കി ചൊല്ലേണ്ടതു, 

[തി 
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--,പ്പിമാവിനെറയും., ൭4തൂനെറയും, പരിശുഭ്ധാത്മാവിന്െറയും നമ 
ത്തില് ഞാന് നിന്നെ ബഫ്എിസ്പ്പെടുത്തുന്നു. ആമെന്. 
4] എന്നാൽ പൈതലിന്നു കെല്ലില്ലെന്നു അവർ നിശ്ര്യയം പറഞ്ഞാല്, മേരപഠറ 

ഞ്ഞ വചനങ്ങഗ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടു അതിസ്േറമേല് വെഭജം പകന്നാത മതി. 

-_. പിതാവിനെറയും, ൨ൃതൂന്െറയും, വരിശുദ്ധാത്മാവിന്െറയും നാ 
മത്തില് ഞാന് നിന്നെ ബപ്ലിന്മൃപ്പെടുത്തുന്നു. ആധെന്, 

ഭി പിന്നെ പ്രെസ്സിഠറ൪ ചൊല്ലേണ്ടതും 

രം പൈതലിനെ നാം മശിഹായുടെ ആട്ടിന്ക്ൂട്ടമായ സഭയിലേക്കു 
കൈക്കൊണ്ട. ഇനിമേല് [ഇവന് ക്രൂശി പ്പെട്ട മശിഹായിലുള്ള വിശ്വാ 
സത്തെ ഏറവുപറവാനും. അവന്െറ കൊടി 
ക്കിഴില് നിന്നു പാപത്തോടും ലോകത്തോടും പി * ഇവിടെ പ്രെയ്ി 

) ററ൪ പൈതമിന്നെറ ശാചിനോടും ധൈയ്യത്തോടെ യുദ്ധം ചെയ്യാനും, നാമി ശിം 
£ ഇവനെറ 1) പ്രാണാവസാനംവരെ മശിഹായു യാമം  വരെക 
ടെ വിശ്വസ്മ പടയാഭിയും [ഓസം] ആയി നം. 
'ഇരിപ്പാനും നാണിക്കരുതെന്നുള്ളതിന്നു ലക്ഷ്യുമാ . 
യിട്ടു നാം [ ഇവനില് 1 *ക്രൂശിന്െറ അടയാല.ം വരെക്കുന്നു. ആമെന്. 
€ 

ഭ് അതിെറ ശേഷം ഒപ്രസ്ണിറാറ൪ ചൊല്ലേണ്ടെതും 

പ്രവയപ്പെട സഹോദരന്മാരേ. രം [ പൈതല് 1 വീണ്ടും ജനിച്ചു മശി 

'ഹായുടെ സഭയാകുന്ന ശരീരത്തിലേക്കു ചേകപ്പെട്ടതുകൊണ്ടു, രം മുപ 

കാരമങ്ങറ്രക്കായിട്ടു നാം സവ്ൃശക്തനായ ദൈവത്തിന്നു സ്പോത്രം ചെയ്തും 

രെം [ പൈതല് രം ആരംഭപ്രകാരം തന്നേ [ഇവന്െറ ) ശിഷ്ടരായു 

സ്സിനെ കഴിപ്പാനായിട്ടു ഏകമനസ്സോടെ നാം അവനോടു പ്രാത്ഥിക്ക. 

രര അഃപ്പാഠം എല്ലാവരും മുട്ടകുത്തികൊണ്ടു ചൊല്ലേണ്ടെതു, 

സ്വഗ്ലത്തിലുമ്ളവനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നിന്െറ നാമം പരിശു 

ഭ്ധമാക്കപ്പെടേണമേ. നിന്െറ രാജ്യം വരേണര്ഥം നിന്െറ ഇഷ്ടം 

സ്വഗ്ലൃത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലും ചെയ്യപ്പെടേണമേം ഞങ്ങളുടെ ദിപ 

സവുമുള്ക അപ്പം ഇന്നു ഞഞങ്ങനക്കു തരേണമേ. ഞങ്ങകൃചടെ നേരെ കു 

ററം ചെയ്യുന്നവരോടു ഞങ്ങ ക്ഷമിക്കുന്നതുപോലെ, ഞങ്ങളുടെ കുററ 

അദ. ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കേണമേ. ഞങ്ങളടെ പരീക്ഷയിലേക്കു കട 

ത്താതെ, ഞങ്ങളടെ. ദോഷത്തില് നിന്നു രക്ഷിക്കേണമേ. ആമെന്ം 

4 അതിസെ ശേഷം ൭ പ്പസ്ണ്സിറാറ൪ ചൊല്ലേണ്ടതു, 

മാ കരുണയുള്ള പിതാവേ, നിന്െറ പരിശുഭ്ധാത്മാവുകൊണ്ട രേം [_ ശി 

ശൂവിനെ | വീണ്ടും ജനിപ്പിപ്പാനും, പുത്രസ്വീകാരംകൊണ്ട [ ഇവമ്പെ! 
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നിന്െറ സ്വന്ത [ പചൈതലായിട്ടു ) കൈക്കൊരവാനും, നിന്െറ വിശു. 

ഭ്ധ സഭയില് [ ഇവനെ അവയവം ) ആക്കുവാനും നിനക്കു ഇഷ്ടം തോ 

ന്നിയിരികകൊണ്ടു ഞങ്ങ നിനക്കു മനഃചൂവ്വമായി സ്പോത്രം ചെയ്യുന്നു. 

€ ഇവന് : പാപത്തിന്നു മരിച്ച, നീതിക്കു ജീവിച്ചും മശിഹായുടെ മരണ 

ത്തില് അവനോടുക്രടെ അടകുപ്പെട്ടിട്ടു, പഴയ മനുഷുനെ ക്രൂശികംയും 

പാപശരീരത്തെ മുഴുവനും നശിപ്പിക്കയും ചെയ്േേണ്ടതിന്നും. [” ഇവന് 3 

നിന്െറ പുത്രനന്െറ മരണത്തിന്നു [ ഓാഹരിക്കാരന് 1) ആയിതീനിരിക്കുന്ന. 

തുപോലെ അവനെറ പുനരുത്ഥാനത്തിന്നം € ഓഹരിക്കാരന് ) ആകേ. 

ണ്ടതിന്നുംം ഒടുക്കം നിന്െറ വിശുഭ്ധ സഭയില് ശിഷ്ടമുള്ളവരോടുക്രടെ [ഇ 

വന] നിന്െറ നിതൃരാജ്ൃത്തിന്നു [ അവകാശി 1 ആയി തിരേണ്ടതിന്നും 

കൂപ ചെയ്യേണമെന്നു ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ മശിഹാമൂലം ഞങ്ങ നി. 

ന്നോടു വിനയമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു.  ആമെന്. 

6 പിന്നെ എല്ലാവരും ഫുഴ്ന്നേറഠു നിന്നിട്ടു, പ്രെസ്പ്റിററ൪ ജ്ഞാനമാതാവിതാ 

കുന്മാരെ രം താഴെയുള്ള വാക്കുകളാല് പ്രബോധിപ്പിക്കണം. 

പിശാചിനെയും അവന്െറ സകല പ്രവൃത്തികട്ലെയും ഉപേക്ഷിക്കുമെ 
ന്നും, ദൈവത്തില് വിശ്വസിക്കുമെന്നും, അവനെ സേവിക്കുമെന്നും ംരം 
£ പൈതല്, തനെറ ) ഉത്തരവാദികളായ നിങ്ങഠാമൂലം വാശത്തം ഷെ 
യയിരിക്കയാല് രം [ശിശു] നിത്ങഠമൂലമായി ഇവിടെ ചെയ്യിട്ടുള്ള വ്രത 
വും, വാശത്തവും, പ്രതിഞ്ഞേയും എത്ര ഭയഭക്തികരമെന്നു അറിവാന് [ദ 
വന്നു പ്രാച്യിയായ ഉടനെ [ഇവന്നു ഉ പദേശിപ്പിപ്പാ൯ നിങ്ങളുടെ കൃത്യ. 
വും മുറയും ആകുന്നു എന്നു നിങ്ങ ഓാത്തുകൊള്ളെണം. അത്രയുമല്ല. 

രേം കായ്യങ്ങക്െ [ഇവന്] ഏററവും നല്ലവണ്ണും അറിവാനായിട്ടു. പ്ര 
സംഗങ്ങകെ. കേദകേണമെദ [-ഇവനോടട; നിങ്ങ കല്ലിക്കെണം : 
ഇവന്) ധ്വഭാഷയില് വിശ്വാസപ്രമാണവും, കത്താവിന്െറ പ്രാത്ഥന. 
യും പത്തു കല്ലനകളൃ.ം., ഒരു ക്രിസ്മ്യാനി തന്െറ ആത്മാവിന്െറ സൌ 
ഖൃത്തിന്നായിട്ടു അറിഞ്ഞു വശ്വസിക്കേണ്ടുന്ന മറവു സകല കായ്യയങ്ങളു.ം 
പഠിക്കേണ്ടതിന്നും ടു രേം [പൈതല് ] ദൈവഭക്തിയും ക്രിസ്പീയ ജീവിത 
വും ഉള്ളവനായി നടപ്പാ൯ സുകൃതത്തോടെ വഭത്തപ്പെടേണ്ടതിന്നും നി 
ങ്ങ പ്രതേകം കരുതിക്കൊള്ളെ ണം ; ബഫ്ലിസ്തപ്പെട്ടവരായ നാം ന.കു 
ടെ രക്ഷിതാവായ മശിഹായുടെ ദൃഷ്ടാന്തത്തെ പിന്തുടരുവാനും അവനെ 
പോലെ ആയി തീരുവാനും, അവന് നമുക്കു വേണ്ടി മരിച്ചു, വീണ്ടും ഉ. 
യിത്തപ്രകാരം നാം പാപത്തിന്നു മരിപ്പാനും, നീതിക്കു വീണ്ടം ഉയില്യാ 
നുര നമ്മുടെ വല്ലാത്ത ദൂരാഗ്രഹങ്ങള്ലെ. ഒക്കെയും ഇടവിടാതെ മരിപ്പിപ്പാ 
നും സകല സല്്ഗുണവും ദൈവഭക്തിയുമുള്ള നടപ്പില് നാദ്രതോവും വ 
ഭ്ധിപ്പാനുമുള്ള നമ്മുടെ പ്രതിങ്ഞയെ ബപ്ലീസ്മ നമുക്കു കാണിക്കുന്നു എന്നു 
നാം ഏപ്പോഴും ഓക്കേണ്ടതാകുന്നു. 
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ഭ॥ അതിസെറശേഷം ഇതുംക്രടെ ചൊല്ലണം. 

രം [പൈതലിന്നുി വിശ്വാസപ്രമാണവും, കത്താവിന്െറ പ്രാത്ഥനയും, 
പത്തു കല്പനകളും സ്വഭാഷയി ല്, ചൊല്ലുവാന് പ്രാപ്പിയും, സ്ഥിരീകര 
'ണത്തിന്നു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സഭാചോല്ലോത്തരപുസുകത്തില്നിന്നു പി 
ശേങ്കാല് പറഠിപ്പിച്ചുഭ്ക അറിവും ഉണ്ടായാല് മൂടനെ (ഇവനെ സ്ഥിരീ 
കരിപ്പാനായിട്ടു എപ്പിസ്കോപ്പായുടെ അടുക്കല് കൊണ്ടുചെല്ലുവാ൯ നി 
ങ്ങാ ജാഗ്രതപ്പെടെ ണം. 

ര് ബഫ്ിസ്പ കഴിഞ്ഞ പൈതങ്ങഗം കമ്മപാപത്തെ ചെയ്യുന്നതിന്നു മുമ്പെ മരി 
ചാല് സംശയംകരരടാതെ രക്ഷപെടുന്നു എന്നു ദൈവത്തിസെറ വചനത്താര 
ന് ശ്വയമാകുന്നു. 

“ഭ് ബഫ്ഡീസ്തയിത ക്രശടയാളം വരെക്കുന്നതിനെ കുഠിച്ച്ളള സംശയത്തെ ഒ 
ക്കെയും തീച്പഠാനായിട്ടു, അതിന്െറ നേരായുഭള വിവരവും അതിനെ വിട്ടു 
കള യാതിരിക്കുന്നതിരുള്ള ശരി യായ മ്വായങ്ങമും ആയിരത റുനൂററിനാലാം 
വക്ഷത്തില് ആല്യം പ്രസിദ്ധിപ്പെടുത്തിയ മുപ്പതാം കാനോനില് വായിക്കാം. 
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വൈതങ്ങശക്കു 

ഭവനങ്ങളിത്.വെച്ചു കഴിക്കേണ്ടുന്ന 

രഹസ്യ ബപ്്ലിസ്മുയുടെ 
ആചാരക്രമം 

ഭ് പൈതങ്ങംം ജനിച്ചശേഷം പട്ടക്കാരന് സമ്മതിക്കത്തക്ക സ്ലായമായ ഹേതു 
വില്ലാഞ്ഞാത അവരുട ബഹഫ്ലീസ്ക അടുത്ത ഒന്നാമത്തെ ഫുങ്കിലും രണ്ടാമ 
ത്തെ എങ്കിലും ഞായറാഷ്യൊക്കോ അതിന്നിടയില് വരുന്ന മററു പെരുന്നാളി 
ന്നോ അപ്പുറം താമസിക്ുരുതെന്നു എല്ലാ ഇടവകഷിലേ പട്ടക്കാരും ജനങ്ങ 
കോ; ക്രടെക്രടെ ബുഭ്ധി പറഷേണ്ടതാകുന്നു. 

൭ ഭ് വിശേഷിച്ം ബപ്രകാരമദഭ തക്ക ഹേതുവും ആവശ്യവും ഇല്ലാഞ്ഞാൽ ത 
ഞ്ജക്ൂടെ പൈതങ്ങളെ ഭവനങ്ങളില്വെകഷ്ട് ബ്വീസ്ത കഴിപ്പികുരുതെന്നും 
അവര ജനങ്ങളെ ഓമ്മപ്പൌടത്തെണം. എന്നാത അങ്ങനെ ചെഡ്യയക 
ിയു ഫന്നുഭഭ ആവശ്യം ഉണ്ടായാല് അപ്പോം ബഹ്റ്ിസ്ത ക്ഴിക്കേണ്ടതു ഇ 
(്കാരമാകുന്നും 

4] ആദ്യമേ ഇടവകയിലെ ശുശ്രൂഷക൯ (അല്ലെട്ടിര, അവ൯ സ്ഥലത്തില്ലാ 
ഞരാത, സ്ലായമായ മു വല്ല ശുശൃക്കുക൯) ക്രടെയുഭ്ളവരോടൊന്നിച്ച 
ദൈവരേ: അപേക്ഷി, കത്താവി സെറ പ്രാത്ഥനയെയും, പരസ്വബ 
എ സ്തയുടെ ക്രമത്തില് ചൊല്ലവാധ മുമ്പില് നിശ്ച്യിച്ചിട്ടുളള അപേക്ഷക 
മിത, നേരവും തല്ലാലസ്ഥിതിയും അനുവദിക്കുമ്പോലെ, ചിലതിനെയും 
ചൊല്ലെണം. അതിരെറ ശേഷം, ക്രടെയുള്ളതിത ഒരുവസ൯ ആ പൈത 

ലന്നു പേരിടിട്ട ശുശ്രകക൯ അതിസെറമേല് വെള്ളം പകന്രകൊണ്ടും “രം 
വചനങ്ങളെ ചൊല്ലെണം, 

പു പിതാവിന്െറയും, മൃത്രന്െറയും, പരിശുഭ്ധാത്മാവിന്െറയും 
നാമത്തില് ഞാന് നിന്നെ ബം്സിസ്പ്പെടുത്തുന്നു. ആമെന്. 
4 അതിസെറ ശേഷം എല്ലാവരും മുട്ടുകുത്തി ശു 

മഹാ കരുണയുള്ള പിത്ധവേ, നിന്െറ പരിശുഭ്ധാത്മാവുകൊണ്ടു 
[ശിശുവിനെ] വീണ്ടും ജനിപ്പിപ്പാനും, പുത്രസ്വികാരംകൊണ്ടു [ഇവനെ 

ശ്രുക്കകുന ദൈവത്തിന്നു സ്നോ ത്രം ചെയ്യു ചൊല്ലേണ്ടതും 

രം 
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നിനെറ സ്വന്ത പൈതലായിട്ടു കൈക്കൊദരവാനും, നിന്െറ വിശുഭ്ധസ 
ഭയില് [ഇവനെ] അവയവമാക്കുവാനും നിനക്കു ഇഷ്ടം തോന്നിയിരി 
ക്കൊണ്ടു ഞങ്ങ നിനക്കു മന$പൂവ്യമായി സ്പോത്രം ചെയ്യുന്നു. [ഫു 

വന്] നിന്െറ പുത്രന്െറ മരണത്തിന്നു ഇപ്പോഠ [“ഓാഹരിക്കാര൯) ആ 

യി തീന്ിരിക്കുന്നതുപോലെ [ഇവന്] അവന്െറ പുനരുത്ഥാനത്തിന്നും. 
6 ഓഹരിക്കാര൯) ആകേണ്ടതിന്നും ഒടുക്കം നിന്െറ വിശുഭ്ധന്മാരില് ശി 

ഷ്ടമുള്ള വരോടുക്രടെ [ഇവന്] നിന്െറ നിത്ൃരാജ്യത്തെ അവകാശമാ 

കേണ്ടതിന്നും കൃപ ചെയ്യേണമെന്നു നിന്െറ ആ പുത്രനായ ഞങ്ങളു. 

ടെ കത്താവായ യേശുമശിഹാമൂലം ഞങ്ങ നിന്നോടു വിനയമായി 

അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമെ൯. 

ര ഇങ്ങനെ ബപ്പീസ്പ കഴിഞ്ഞ പൈതല്. സൃരയമായും മതിയാകുംവണ്ണവും 

ബഹ്റീസ്തപ്പെട്ട ഏന്നതിനെക്കുിച്ച അവര സംശയികുരുതു ; അതിനെ വി 

ണ്ടും ബഫ്റീസ്പ്പെടുത്തുകയുമരുതു. എങ്കിലും ഇപ്രകാരം ബഫ്ഡീസ്തപ്പെട 

പൈതല് പിന്നത്തേതില് ജീവിച്ചിരുന്നാല് അതിനെ ബകഫ്ചിസ്തപ്പെടുത്തിയ 

തു ആ ജടവകയിലെ ശുശ്രുഷക൯ തന്നെ എങ്കില് താ൯ രഫസ്ൃമായി ക 

ഹിച്ച ബഫ്ലീസ്പയുടെ ശരിയായ ക്രമം ജനങ്ങധക്കു നിത്വയം വരുത്തുവാ 

നായിട്ട ആ പൈതലിനെ പടജളിയിലേക്കു കൊണ്ടുവരുന്നതു യോശ്ൃമാകു 

ന്നു; അങ്ങനെ വരുന്നപക്ഷം അവനു ഇപ്രകാരം ചൊല്ലെണം.; 

സഭയുടെ ശരിയായും നിയമിക്കപ്പെട്ടതായുമുള്മ ക്രമപ്രകാരം (ഇന്ന 

പ്പോ. ഇന്നെടത്തു വെച്ചും] പല സാക്ഷ്മിക്കാരുടെയും മുമ്പാകെ ഞാന് 

രേം പൈതലിനെ ബപ്പീസ്തപ്പെടുത്തി എന്നു ഞാന് നിങ്ങളെ. നിശ്ച. 

യല്പേടുത്തുന്നു. 

൭ ഹന്നാല് പൈതലിനെ ബപ്യൃസ്തപ്പെടുത്തിയതു ന്യായമായ മറു വല്ല ശുശ്രൂ 

ഷകനുമെട്ില് ആ പൈതല് ജനിചതോ ബഹഫ്ഡീസ്തപ്പെട്ടതോ ആയ ജട 

വകയിലേ ശുശ്രരക്ഷക൯ ആ പൈതല് മുറപ്രകാരം ബഹഫ്ചീസ്തപ്പെട്ടിരിക്കു 

ന്നുവോ ഇല്ലയോ എന്നുലതിനെക്കുറിച്ച് നല്പവ്റം ശോധന ചെയ്യണം. 

അങ്ങനെ വല്ല പൈതലിനെയും പള്ളിയില് കൊണ്ടുവരുന്നവ൪ ആ പൈ. 

തതി മുമ്പെ തന്നേ ബഹ്ീസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞാല് ശുശ്രൂഷക 

അവരരോടു പിന്നെയും ചോദികേണ്ടതു, 

രം ചൈതല് ആരാല് ബപ്പലിസ്യപ്പെട്ടു : 

രം പൈതല് ബപ്പീസ്തപ്പെട്ടപ്പോ ആരു ക്രടരെയുണ്ടായിരുന്നു 

ഇപ്രകാരമുള്ള. അമ്പരപ്പുസമയങ്ങളില് ഭയം കൊണ്ടെങ്കിലും ബഭ്ധ 

പ്പാടുകൊണ്ടെദ്മിലും രം സക്രമെന്തിന്നുമ്മ. ചില അത്യാവശ്യ സംഗതി 

കുട്ട. വിട്ടുപോകുവാന് ഇടയുള്ള തുകൊണ്ടു, ഞാന് ഇനിയും നിങ്ങക്പോടു 

ചോദിക്കുന്നു. 
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രം പചൈതത ഏതു വസ്മുകൊണ്ടു ബഫ്ഡിസ്യപ്പെട്ടു : 

രോ പൈതല് ഏതു വചനങ്ങറ്ംകൊണ്ടു ബഫ്ഡിസ്തപ്പെട്ടു : 

എ ചെയ്യേണ്ടുന്നപ്രകാരം ഏല്ലാ കായ്യങ്ങളു.ം ചെഴഡ്യിരിക്കുന്നു എന്നു പൈതലി 
നെ കൊഴ്ടവരുന്നവരുമെ ഉത്തരങ്ങാംകൊണ്ടു ശുശ്രൂക്മകുന്നു മനസ്സ്ിലായാ 

ത അവന വീണ്ടും ആ പൈതലിനെ ബഫ്എിസ്കപ്പെട്ടത്തരുതു. എന്നാലോം 
സാക്ഷ്ഷാത ക്രിസ്തിയ ജനങ്ങളു.ടെ കൂട്ടത്തില് ഒരാമായി അവനെ കൈകൊ 
ണ്ടു ഇപ്രകാരം പ്ഠായെണം. 

രം പൈതലിനെറ ബഫ്ഡിസ്ത സംബന്ധിച്ചു എല്ലാം നന്നായിട്ടും ശരിയാ 
യ ക്രമപ്രകാരവും ചെയ്യിരിക്കുന്നു എന്നു ഞാന് നിങ്ങള്ടെ. നിശ്ചയപ്പെടു 
അന്നു ; [ഇവന്] ജന്മപാപത്തിലും ടദൈവകോധത്തിലും ജനിച്ചിട്ടു, ഇ 
പ്പോ: ബപ്പീസ്കയില് പുനജ്യൂനന സ്റ്റാനംകൊണ്ടു ദൈവത്തിന്െറ മ 
കളം നിത്ൃജിവന്നു അവകാശികളും ആയവരുടെ കൂട്ടത്തിലേക്കു കൈ 
ക്കൊള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ; എന്തെന്നാല് നമ്മുടെ കത്താവായ യേശുമശി 
ഹാ ഇങ്ങനെയുള്ള ശിശുക്കഠക്കു തന്െറ കലപ്പയും കരുണയും വിരോധി 
ക്കുന്നില്ല ; എന്നാലോ നമുക്കു ആശ്വാസത്തിന്നായിട്ടു വിശുദ്ധ സുവിശേ 
ഷം സാക്ഷികരിക്കുന്നപ്രകാരം അവരെ മഹാ സ്റ്റേഹത്തോടെ തന്െറ 
അടുക്കലേക്കു വി്ിക്കുന്നതേയുളള്.. 

വിശു. മക്കൊ. ൧0. ൧൩. 

യ്യേശൂ തൊടേണ്ടതിന്നു ചില൪ ശിശുഭക്രൈെ അവന്െറ അടുക്കല് കൊണ്ടു 
വന്നു ; ശിഷ്യന്മാരോ അവരെ ശാസിച്ചു. യേശു അതു കണ്ടാറെ മുഷി 
ഞു അവരോടു : ശി ശുക്കടെ എനെറ അടുക്കല് വരുവാന് വിട്ടവിന് “ആ 
വരെ തടുക്കരുതു ; ദൈവരാജ്യം ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടേതല്ലോ. ദൈവ രാജ്യത്തെ ശവ എന്നപ്പോലെ കൈക്കൊള്ളത്ത ചന് ത്ആരും ഒരുനാളൃം 
അതില് കടകടയില്ല എന്നു ഞാ൯ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങള്ലോടു പറയുന്നു എ 
ന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവന് അവരെ അണെച്ചു അവരുടെമേല് 
കൈ വെച്ചു, അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു. 

ര സുവിശേഷം വായിച്ചതിസെറ ശേഷം ശുശ്രൂക്ഷകകനു സുപിശേക്ഷത്തിലെ വ 
ചനങ്ങളിതനിന്നുമഭ ംരം ചുരുങ്ങിയ പ്രബോധനം വായിക്കെണം 

പ്രിയപ്പെട്ടവരേ, നഷുടെ രക്ഷിതാവായ മശിഹാ കന്റെറ അടുക്കല് 
പ്പൈതങ്ങളെ. കൊണ്ടുവരുവാന് കളളിച്ചതിനെയും, അവരെ അവനെറ 
അടുക്കല് അയയ്ത്രാതെ ഫുരിപ്പാ൯ ഭാവിച്ചവരെ അവന് ശാസിച്ചു പ്രകാ രവും, അവരുടെ കപടമില്ലായ്കയെ പിത്തുടരേണമെന്നു എല്ലാ മനുഷ്യ രോടും അവൻ ബുഭ്ധി ഉപദേശിക്കുന്ന പ്രകാരവും ംരം സുവിശേഷ ത്തിൽ അവനെറ വചനങ്ങളെ. നിങ്ങ കേട്ടുവല്ലോ. അവന് തന്െറ 

9 
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പൃറമേയുഭല ഭാവവും ക്രിയയുംകൊണ്ടു അവരോടുള്ള തന്െറ പ്രിയത്തെ. 
അറിയിച്ചപ്രകാരം നിങ്ങ കണ്ടറിയുന്നു ; എങ്ങനെയെന്നാല് അവന് 
അവരെ തന്െറ കൈകദരകൊണ്ടു തഴുകി, തന്െറ കൈകളെ അവരു 
ടെമേത വെച്ചു, അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ടു അവന് ഇവി. 
ടെയുള്ള ംരം [| ശിശുവിനൊ) അങ്ങിനെതന്നേ ഭയയോടെ കൈക്കൊണ്ടു 
എന്നും, അവന് തനെറ കരുണയുക്ക കൈക്കൊണ്ടു [ഇവനെ] തഴ 

കി എന്നും, അവന് തന്െറ വിശുഭ്ധ വചനത്തില് വാശത്തം ചെയ്യപ്ര. 
കാരം [ഇവന്നു | നിത്യജീവനാകുന്ന അനുഗ്രഹം കൊടുത്തു, [ഇവനെ] 
തന്െറ നിതൃരാജുത്തിന്ന അവകാശിയാക്കി തീക്കുമെന്നും സംശയിക്കാതെ 
താല്ലയ്യത്തോടെ വിശ്വസിപ്പിന്൯. ആകയാല് തന്െറ പുത്രനായ യേശു 
മശിഹായെക്കൊണ്ടു അറിയിച്ചപ്രകാരം രം [-ശിശുവിനോടു) നമുടെ 
സ്വഗ്റരസ്ഥപിതാവിന്നുള്ള. പ്രിയത്തെ കുറിച്ചു ഇങ്ങനെ നമുക്കു നിശ്ചയമാ 
കകൊണ്ടു, നാം വിശ്വാസത്തോടും ഭക്തിയോടും അവന്നു സ്പോത്രം ചെ 
യൂ, കുത്താവു തന്നേ നമ്മെ പഠിപ്പിചിട്ടു്ള പ്രാത്ഥനയെ ചൊല്ലുക. 

സ്വഗ്ലത്തിലുമവനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ നിന്െറ നാമം പരിശു 
ഭ്ധമാക്കപ്പെടേണമേ. നിന്െറ രാജ്യം വരേണമേ. നിന്െറ ഇഷ്ടം 

സ്വശ്ഗ്ത്തിലെപോലെ ഭൂമിയിലും ചെയ്യപ്പെടേണമേ. ഞങ്ങളടെ ദിവ 
സവുമുള്ള അപ്പം ഇന്നു ഞങ്ങദക്കു തരേണമേ. ഞങ്ങളടെ നേരെ കു 

ററം ചെയ്യുന്നവരോടു ഞങ്ങ ക്ഷമിക്കുന്നതുപോലെ ഞങ്ങളൂടെ കുററ 

ങ്ങടെ. ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കേണമേ. ഞങ്ങകെ പരിീക്ഷയിലേക്കു കട 

ത്താതെ ഞങ്ങടെ ഫോഷത്തിതനിന്നു രക്ഷിക്കേണമേ. ആമെന്. 

സവ്ൃശക്തനും നിതുനുമായ ദൈവമേ. സ്വഗ്ലസ്ഥപിതാവേ, നിന്െറ കൃ 

പയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിലേക്കും നിന്നിലുള്. വിശ്വാസത്തിലേക്കും ഞ 

ങ്ങക്ടെ. വിളിപ്പാന് നിനക്കു ഇഷ്ടം തോന്നിയിരിക്കകൊണ്ടു ഞങ്ങ നിന 

ക്കു വിനയമായി സ്യോത്രം ചെയ്യുന്നു ; ഞങ്ങളില് എപ്പോഴും രം അറി 

വിനെ വഭ്ധിപ്പിച്ചു രം വിശ്വാസത്തെ കൂറപ്പിക്കേണമേ. രം ശിശി 

വീണ്ടും ജനിക്കയും. ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ യേശുമശിഹാ മൂലം എന്നേ 

ക്കുമുമ്ള രക്ഷക്കു അവകാശിയായി തീരുകയും ചെയ്തു [ഇവന്] നിന്െറ 

(ഭാസനാിയിട്ടു സ്ഥിരപ്പെടേണ്ടതിന്നും൭ നിന്െറ പാശത്തം പ്രാപിക്കേണ്ട 

തിന്നും, നിന്നോടും പരിശുഭ്ധാത്മാവിനോടും കൂടെ ഇപ്പോഴചം എപ്പോ 

ഴം ജിവിച്ചു വാഴ്ചന്നവനായി ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ ആ യേശുമശിഹാ 

മൂലം നിന്െറ പരിശുഭ്ധാത്മാവിനെ [ഇവന്ന്) കൊടുക്കേണമേ. ആ 

മെന. 

ഭ് അതിസെറശേഷം പ്രെസ്്റ്റിറ൪ ആ പൈത്ഥലിനെറ പേ൪ എന്തെന്നു 

ചോദിക്കണം ; ആയതു ജ്ഞാനമാതാപിതാക്കന്മാര പറഞ്ഞിട്ടു, ശുശ്രൂഷകന്. 

ചൊല്ലേണ്ടതു. 
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നി ംരം ചൈതലിനന്െറ പേക്ു പിശാചിനെയും അവന്െറ സകല പ്ര 

വൃത്തികടപെ യും, ഈ ലോകത്തിന്െറ മായയായുള്ള, കോലാഹലത്തെയും 

മഹത്വത്തെയും, ആയതിനെറ സകല ഭുരാഗ്രഹങ്ങള്ലെയും, ജുഡത്തി 

നെറ മോഹങ്ങള്ലെഡും അനുസരിച്ചു നടക്കയോ., അവയാല് നടത്തപ്പെടു 

കയോ ചെയ്യാതവന്ണ്ും ഉ പേക്ഷിക്കുന്നുവോ ? 

ഉത്തരം. അവയെ എല്ലാം ഞാന് മൂ.പേക്ഷിക്കുന്നു. 

ശുശ്രുഷകന്. 

സപ്യശകതിയുള്ള പിതാവായി, ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും സ്തൃഷ്ടിച്ചവ 

നായ ദ്ദൈവത്തില് നി വിശ്വസിക്കുന്നുവോ ? 

അവന്െറ ഏകജാതനായ പുത്രധായി നമ്മുടെ കത്താവായ യേ 
ശുമശിഹായിലും നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ ? ഇവന് പരിശുഭ്ധാത്മാവി 

നാല്; കന്യകമറിയയില് ഉല്ലാദികപ്പെട്ടു ജനിച്ചു എന്നുംട്ടു പൊന്തിയോ 
സു പീലാത്തൊസിനന്െറ കീഴില് കഷ്ടപ്പെട്ടും ഭൂശില് തറെകപ്പെട്ടു, മരി 
ച്ചു, അടകുപ്പെട്ടു എന്നും ; പാതാളത്തിലേക്കു ഇറങ്ങി, മുന്നാം ദിവസം 
പിന്നെയും ഉ. യിത്തെഴുന്നേറ൮ എന്നും ; സ്വഗ്രത്തിലേക്കു കയറി, സഖ്യ 
ശക്തിയുഭ്മ പിതാവാകുന്ന ദൈവത്തിന്െറ വലത്തുഭാഗത്തു ഇരിക്കുന്നു 
എന്നും ; അവിടെനിന്നു ചോകാവസാനത്തിങ്കല് ജീവനുള്ളവരെയും മ 
രിച്ചവരെയും സ്മ്ായം വിധിപ്പാ൯ വീണ്ടം വരും എന്നും നീ വിശ്വ 
സിക്കുന്നുവോ ? 

പരിശുഭ്ധാത്മാവിലൂം നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ ? വിശുഭ്ധ കാതോ 
ലിക സഭയിലും ടു വിശുദ്ധന്മാരുടെ സംസഗ്രുത്തിലും ; പാപമോചനത്തി 
ലും ജവഡത്തിനെറ പുനരുത്ഥാനത്തിലും ടയ മരണശേഷമുള്ള നിതൃജീവ 
നിലും നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവേോ ? 

ഉത്തരം. ഗതുതെല്ലാം ഞാന് ഉ റപ്പായിട്ടു വിശ്വസിക്കുന്നു. 

ശുശ്രരങ്കകന്,. 

ഫീന്നാല് നി ദൈവത്തിന്െറ വിശുഭ്ധ ഹിതത്തെയും കല്പനകങ്ലെയും അ 
നുസരണത്തോടെ പ്രമാണിക്കയും നിന്െറ ആയുസ്സുള്ള നാദ ഒക്കെയും 
അപ്രകാരം നടക്കയും ചെയ്യുമോ ? 

ഉത്തരം, ഞാന ചെയ്യും. 

4 അതിസെറ ശേഷം പ്രരെണ്ണ്ിററ൪ ചൊല്ലേണ്ടെതു, 

രേം [പൈതലിനെ ] നാം മശിഹായുടെ ആട്ടിന്ക്രട്ടമായ സഭയിലേക്കു. 
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കൈക്കൊണ്ടു, ഇനിമേല് [ഇവന്] ക്രൂശികപ്പെട്ട മശിഹായിലുള്ള വിശ്വാ 
സത്തെ ഏറവുപറവാനും, അവന്െറ കൊടികീ 
ഴിത നിന്നു പാപത്തോടും ലോകത്തോടും പി 
ശാചിനോടും ധൈയ്യത്തോടെ യുദ്ധം ചെയ്താ 
നും. | ഓവന്െറ] പ്രാണാവസാനുംവരെ മശി 
ഫായുടെ വിശ്വസ്പ പടയാളിയും [ലഭാസനും | 
ആയി ഇരിപ്പാനും നാണിക്കരുതു് എന്നുള്ളതിന്നു 
ലക്ഷ്യമായിട്ടു നാം [ഇവനിത) * ക്രൂശിന്െറ അടയാഭം വരെക്കുന്നു. 
ആമെന്൯. 

% ക ഇവിടെ ൭ പ്ല 
ററ പൈതല റ്റെ 

നെറഠറി മേല് ക്രൃശി 

സെറ അടയാലം വരെ 
ക്കണം, 

4 അതിസന്െറശേഷം പ്രെസ്ത്രിററ൪ ചൊല്ലേണ്ടതും 

പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരേ, രം പൈതല്, ബപ്പീസ്കയാര വീണ്ടും ജ 
നിച്ചു മശിഹായുടെ സഭയാകുന്ന ശരീരത്തിചേക്കു ചേദപ്പെട്ടതുകൊണ്ടും 
രം ഉപകാരങ്ങറ്രദായിട്ടു നാം സവ്വശക്തനായ ദൈവത്തിന്നു സ്യോത്രം 
ചെയ്തു, രേം പൈതല് രം ആരംഭപ്രകാരം തന്നേ [ഇവന്െറ] ശിഷ്മാ 
യുസ്സിനെ കഴിപ്പാനായിട്ടു ഏകമനസ്സോടെ നാം അവനോടു പ്രാത്ഥിക. 

യ ഴ് അതിന്െറ ശേഷം പ്രെസ്റ്റു്ററ൪ ചൊല്ലേണ്ടതും 
റ 

മഹാ കരുണയുമ്മ പിതാവേ. നിന്െറ പരിശുഭ്ധാത്മാവുകൊണ്ട ംരം ശി 
ശുവിനെ വീണ്ടും ജനിപ്പിപ്പാനും, പുത്രസ്വീകാരംകൊണ്ടു [ഇവനെ] 
നിന്െറ സ്വന്ത ചൈതലായിട്ടു കൈക്കൊഠവാനും., നിന്െറ വിശുഭ്ധസ 
ഭയിത | ഇവനെ | അവയവം ആക്കുവാനും നിനക്കു ഇഷ്ടം തോന്നിയി 

രിക്കകൊണ്ടു ഞങ്ങ നിനക്കു മനഃപൃവ്യമായി സ്പോത്രം ചെയ്യുന്നു. [ഇ 
പനി] പാപത്തിന്നു മരിച്ചു, നീതിക്കു ജീവിച്ചു, മശിഹായുടെ മരണത്തില് 
അവനോടു ക്രടെ അടകുപ്പെട്ടിട്ടു, പഴയ മനുഷ്യനെ ക്രൂശിക്ഷഡും, പാപ 
ശരിരത്തെ മുഴുവന് നശിപ്പിക്കയും ചെയ്യേണ്ടതിന്നും. (ഇവന് | നിന്െറ 

പുത്രനെറ മരണത്തിന്നു | ഓഹരിക്കാരന് | ഒയയി തീന്നിരുക്കുന്നതുപോ 
ലെ [ഇവന് | അവന്െറ പുനരുത്ഥാനത്തിന്നും [ഓഹരിക്കാര൯) ആകേ 
ണ്ടതിന്നും ഒടുക്കം നിന്െറ വിശുഭ്ധ സഭയിത ശിഷ്ടമുക്കവരോടു കൂടെ 

[ഇവന് | നിന്െറ നിതൃരാജൃത്തിന്നു [അവകാശി] ആയി തീരേണ്ടതി 

ന്നും കൂപ ചെയ്യേണമെന്നു ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ യേശുമശിഹാ മൂലം 
ഞങ്ങ നിന്നോടു വിനയമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമെന്. 

ഭ് പിന്നെ എല്ലാവരും എഴ്ചന്നേറഠു നിന്നിട്ടു, ശുശ്രൂകഷ്ക൯ ജ്ഞാനമാതാപിതാ 
ക്കാരെ രം താഴെ വരുന്ന വചനങ്ങളാര പ്രബോധിപ്പിക്കെണം. 

പിശാചിനെയും അവന്െറ സകല പ്രവൃത്തികട്വെയും ഉൂപേക്ഷ്മിക്കുമെ 

ന്നും, ദൈവത്തില് വിശ്വസിക്കുമെന്നും, അവനെ സേിക്കുമെന്നും രം 
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| പൈതല്) തന്െറ ഉത്തരവാദികളായ നിങ്ങ മൂലം വാശത്തം ചെയ്യി 

രികയാരിംം രം [ ശിശു] നിങ്ങ മൂലമായി ചെയിച്ചിട്ടുള്ള വ്രതവും വാഗ 

ത്തവും,, പ്രതിമ്ഞേയും എത്ര ഭയഭക്തികരമെന്നു അറിവാന് [ഫവന്നു] പ്രാ 

പുിയായ ഉടനെ [ഇവന്നു ] ഉ പദേശിപ്പിപ്പാ൯ നിങ്ങളുടെ കൃത്യവും മറ 
യും ആകുന്നു ഏന്നു നിങ്ങ ഓത്തുകൊള്കെണം. അത്രയുമല്ല, ഈ കായ്യ 

ക്ലെ [ഇവന് ] ഏററവും നല്ലവണ്ണം അറിവാനായിട്ടു പ്രസംഗങ്ങളെ. 

കേദക്കേണമെന്നു [ഇവനോടു നിങ്ങറഠ കല്ലിക്കെണം : [ഇവ൯) സ്വഭാ 
ഷയില് വിശ്വാസപ്രമാണവും. കത്താവിനെറ പ്രാത്ഥനയും പത്തു കല്പന 
കളും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി തന്െറ ആത്മാവിന്െറ സെഖുത്തിന്നായിട്ടു അറി 
ഞ്ഞു വിശ്വസിക്കേണ്ടുന്ന മറ൮ സകല കായ്യങ്ങളും പഠിക്കേണ്ടതിന്നും ടു 
രം [പൈതത് ] ദൈവഭക്തിയും ക്രിസ്പിയ ജീവിതവും ഉള്ളവനായി നട 
പ്യാന് സുകൂൃതത്തോടെ വദ്പത്തപ്പെടേണ്ടതിന്നും നിങ്ങ പ്രതേകം കരു 
തിക്കൊള്ളെ ണം $ അതു എന്തെന്നാല്, ബഫ്ലസ്തപ്പെട്ടവരായ നാം നമ്മുടെ 

രക്ഷിതാവായ മശിഹായുടെ ദൂഷ്ടാന്തത്തെ പിസ്തുടരുവാനും, അവനെ 
പോലെ ആയി തിരുവാനും, അവന് നമുക്കു വേണ്ടി മരിച്ചു. വീണ്ടും ഉ. 
യിത്തപ്രകാരം നാം പാപത്തിന്നു മരിപ്പാനും, നീതിക്കു വീണ്ടും ഉയിച്ച്ാ 
നും, നഷുടെ വല്ലാത്ത ദൂരാഗ്രഹങ്ങളലെ. ഒക്കെയും ഇടവിടാതെ മരിപ്പിപ്പാ 

നും, സകല സല്ത്ഗുണവും ഭദൈവഭക്തിയുമുള്ള നടപ്പില് നാഠഭതോവും ര 
ഭ്ധിപ്പാനുമുള്ള നമ്മുടെ പ്രതിജ്ഞയെ ബഫ്ഡിസ്ക നമുക്കു കാണിക്കുന്നു എന്നു 
ഏപ്പോഴും ഓക്കേണ്ടിയവരാകുന്നു. 

4 പൈതലിനെ പങ്ളിയില് കൊെണ്ടുവരുന്നവ൪ പ്രെസ്സിഠറരുടെ ചോജ്ൃങ്ങഠം 
ക്ട പറയുന്ന ഉത്തരങ്ങം പിതാവിനെറയും പുത്രനെറയ്യം പ 
രശുഭ്ധാത്മാവിനെറയ്യം നാമത്തില് പെള്ളംകൊണ്ടു പൈ 
തലിനെ ബ്പി സ്തപ്പെടുത്തി എന്നുള്ള ബഫ്വീു യുടെ സാരഭാഗങ്ങശ തെളി 
വാ കാതവണ്ണം നിശ്ചയമില്ലാത്ത ഉത്അരങ്ങര ആയിരുന്നാല് ശിശുക്കളുടെ 
പരസ്ൃയബഹ്ലിസ്ലെക്കായി മു൯ നിശ്ച്യിചിരിക്കുന്ന ക്രമയ്പകാരം പ്രി 
൪ അതിനെ ബഫ്സീസ്തപ്പെടുത്തണം ; എന്നാല് ബഹഫ്വ്ീസ്തത്തൊട്ടിയില് പൈ 
തലിനെ മുക്കുമ്പോഠ ചൊല്ലുന്നതു ംരം താഴെ വരുന്ന വാക്കുകാം ആയിരി 
ക്കെണം 

മ ന! ബഫ്ലിസ്മപ്പെട്ടിട്ടില്പെ്ില് ഞാന് പിതാവിനെറയും, വൂത്ര 
നെറയും. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്െറയും നാമത്തില് നിന്നെ ബഫ്ടിസ്തപ്പെ 
ടുത്തുന്നു. ആകമെന്, 
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തന്നെത്താ൯ ഉത്തരം പറവാന് പ്രാപൃരും 
മുതിന്നവരുമായവക്കു 

വേണ്ടിയുളള 

ബപ്യിസ്യയുടെ 
ആചചാരക്രമം 

4] മുതിന്നവ൪ ബഫ്ലിസ്ത കഴിവാനുംമപ്പോഠം അവര് ക്രിസ്തമതത്തിലെ ആദൃപാ 
ങ്ങളെ. വേണ്ടുംവണ്ണം പഠിച്ചിരിക്കുന്നുവോ എന്നു അവരെ ശോധന ചെ 
യ്യ്യേണ്ടതിലേക്കു വേണ്ട ഏപ്പാടടകശ ചെയ്ത്ാനുംം ഈ വിശുദ്ധ സക്രമെന്തു 
കൈക്കൊശവാ൯ തങ്ങളെത്തന്നേ പ്രാത്ഥനയാലും ഉപവാസത്താലും ഒ 
രുകിക്കൊടേജണമെന്നു അവകം ബുദ്ധി ഉപദേശിപ്പാനും ഫഎപ്പിസ്ലോപ്പാ 
യോടോ താനു നിയമിക്കുന്ന ആളിനോടോ, മാതാപിതാക്ഷാരോ മറു വി 
വേകമുമജവരോ ഒരു ആഴ്യുവട്ടം മുമ്പേ ഏങ്കിലും അപേക്ഷിക്കണം. 

ഭര അവര് യോഗ്ൃതയുളടവരെന്നു കണ്ടാല്. നിശ്ചയികപ്പെട്ട ഞായറാഴ്ടൂയില് എ 
ിലും, പെരുനാളിത എങ്കിലും, ജനങ്ങഠം ക്രൂടിയിരിക്കെം പടുക്കാരന്നു നല്ല 
തെന്നു തോന്നുംപ്രകാരം കാലത്തേയോ വൈകുന്നേരത്തേയോ (പ്രാത്ഥനസ 

മയത്തു രണ്ടാം പാഠം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ജ്രോനപിതാക്ുന്മാരും ജ്ഞോനമാതാ 
കുകന്മാരും അവരെ ബഫ്ഡീസ്തത്തൊട്ടിയിങ്കര നിത്തുവാ൯ ഒരുങ്ങിയിരി 
ക്കണം. 

ത്ത് അവ൪ അവിടെ നില്ലെംം ഇവിടെ നിത്തിയിരിക്കുന്നവരില് ആക്െങിലം 
ബഹ്ലീസ്ക കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നു പ്രെസ്പ്ിററ൪ പ്ചാഭിക്കെണം ; 
മല്യ ഏന്നു അവര ഉത്തരം പറഞ്ഞാല് അപ്പോശ പ്രെസ്്റിഠറ൪ ചൊല്ല്േ 

മ ണ്ടത് , 

പ്രിയപ്പെട്ടവരേ, എല്ലാ മനുഷ്യരും പാപത്തില് ഉല്ലാഭിച്ചു ജനിച്ചിരി 
ക്കകൊണ്ടും, ജഡത്തില്നിന്നു ജനിച്ചതു ജഡമാകകൊണ്ടും., ജഡത്തിലി 
രിക്കുന്നവര പല കമ്മപാപങ്ങക്ലെ ചെയ്തുകൊണ്ടു പാപത്തില് ജീവിക്കു 
യല്ലാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിപ്പാന് അവക് കഴിയായ്കുകൊണ്ടും,, വെ 
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മൂത്താലും പരിശുഭ്ധാത്മാവിനാലും പുതുതായി ജനിക്കാതെ ആകം മൈ 

വരാജൃത്തിലേക്കു കടപ്പാന് കഴികയില്ല എന്നു നമുടെ രക്ഷിതാവായ മ 

ശിഹാ പറഞ്ഞിരിക്കകൊണ്ടും. [ഈ ആളു.കഠക്ക |] പ്രകൃതിയാല് ഉണ്ടാകു 

വാന് കഴിയാത്തതിനെ പിതാവായ ദൈവം തന്െറ ധാരാച്ചമായുള്ള കൃ 

പകൊണ്ടു കൊടുടക്കേണമെന്നും, ഇപ്രകാരം [ഇവര] വെള്ളത്താല്യം പരി 

ശുഭ്ധാത്മാവിനാലും ബപഫ്ലീസ്ക കഴിഞ്ഞു, മശിഹായുടെ തിരുസഭയിലേക്കു 

കൈകൊള്ളപ്പെട്ടു അതിന്െറ ജീവനുള്ള [ അവയവങ്ങറ്ര] ആയി തീരേ 

ണമെന്നും നമ്മടെ കത്താവായ യേശുമശിഹാ മൂലം നിങ്ങ ദൈവത്തോ 

ട അപേക്ഷിക്കേണമെന്നു ഞാന് നിങ്ങളോടു യാചിക്കുന്ന. 

ഭ് അതിര്ൊ ശേഷം പ്രെസ്ണ്രിഠഠ൪ ചൊല്ലേണ്ടതു, 

നാം പ്രാത്തിക്ക 

ഭ് ഇവിടെ യോഗം മുഴുവനും മുട്ടുക്കുത്തെണം. 

.ന്നോഹയും അവന്െറ കുടുംബവും വെള്ളത്താല് നശിക്കാതെ നിന്െറ മ 
ഹാ കരുണകൊണ്ട അവരെ പ്വെട്ടുകത്തില് രക്ഷ്മിമയും., നിന്െറ വിശു 
ഭവ ബപ്പിസ്ലെക്കു സാദൃശ്യമായി, നിന്െറ ജനങ്ങള്രായ യിസ്രായേല് മക്കള്ലെ 
ചെങ്കടലില് കരടി ക്ഷേമത്തോടെ നടത്തുകയും, യോ൪ഭ്ടാസ നടിയില് ഖെ 
ച്ചു നിന്െറ മഹാ പ്രിയ പുത്രനായ യേശുമശിഹായുടെ ബഫ്ഡിസ്യാല് 
പാപ്പത്തെ ഞ്ഞാനാത്ഥമായി കഴു കിക്കയുന്നതിന്നു വെള്ളത്തെ ശുഭ്ധീകരി 
കയും ചെയ്യവനായി സവ്ൃശക്തനും വിതൃനുമായ ഭൈവമേ, നിന്െറ 
ചാസരായ [ഇവര്] നിന്െറ കോധത്തില്നിന്നു രക്ഷ്ധിക്കപ്പെട്ടു മശിഹാ 
യുടെ സഭയാകുന്ന പെട്ടകത്തിലേക്കു കൈക്കൊള്ളപ്പെടേണ്ടതിന്നും., വി 
ശ്വാസത്തില് (മ റപ്പുള്കവരായും |, ആശകൊണ്ടു [സന്തോഷമുള്ളവരാ 
യും |, സ്റ്റേഹത്ത'ത [ വേരൂന്നിയവരായും] ഈ കഷ്കലോകത്തിലെ തിരക 
ടെ. കടന്നിട്ടു [ഇവ൪] ഒടുക്കം നിതുൃജിവനെറ കരെക്കു ഏത്തി, 
അവിടെ നിന്നോടു ക്രടെ കാലാവസാനം ക്രടാതെ വാഴേണ്ടതിന്നും, നി 
ഒ൯റ അന്മമില്ലാത്ത കരുണകഠകൊണ്ടു [ഇവരെ] കടാക്ഷിച്ചു, പരിശു 
ഭ്ധാത്മാവിനെക്കൊണ്ടു ഇവരെ] കഴകി ശുദ്ധികരിക്കേണമെന്നു ഞങ്ങളു 
ടെ കത്താവായ യേശുമശിഹാ മൂലം ഞങ്ങ നിന്നോടു അപേക്ഷിക്ക 
ന്നും ആമെന്൯,ം 

മുട എല്ലാവക്കും തുണയും, ൨.രക്ഷണത്തി ന്നായിട്ടു നിദ്മലേക്കു ഓടി 
വരുന്ന എല്ലാവക്കും സഹായിയും, വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ജീവനും, മരി 
ചുവരുടെ പുനരുത്ഥാനവും തആമകുന്ന സവ്വശക്തനും അമരതൃനുമായ 
ഭൈവമേ, നിന്െറ വിശുഭ്ധ ബപ്പിസ്പ്െക്കു വരുന്ന ( ആള കനക്കു] 
ആൃത്മയമായ പുനജ്ജനനത്താല് [ഇവരുടെ | പാപങ്ങട്ട്ടെ മോചനം 
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ലഭിപ്പാനായിട്ടു [ഇവക്കു] വേണ്ടി ഞങ്ങ നിന്നോടു അപേക്ഷിക്കുന്നു ; 
യാചിപ്പി൯, എന്നാല് നിങ്ങകും കിട്ടും ; അന്വേഷിപ്പി൯, എന്നാല് നി 
ങ്ജമ കണ്ടെത്തും ; മുട്ടുവിന് എന്നാല് നിങ്ങശക്കു തുറക്കും എന്നു നി നി 
ന്െറ പ്രിയ പുത്രനെകൊണ്ടു വാശത്തം ചെയിച്ചപ്രകാരം കത്താവേ, 

. [ഇവരെ] കൈകൊള്ളേണമേ. അപ്രകാരം തന്നേ ഈ [ ആളുക] നി 
ന്െറ സ്വഗ്ലീയ സ്ത്റാനമാകുന്ന നിതയ ആശിവ്യാമം അനുഭവിക്കേണ്ടതി 
ന്നും, ഞങ്ങളടെ കത്താവായ യേശുമശിഹായെ കൊണ്ടു നീ വാശ്ഭത്തം 
ചെയ്യിച്ചിട്ടുമക നിതൃരാജൃത്തിലേക്കു പ്രവേശികേണ്ടുന്നതിന്നും, ഇപ്പോ 
യാചിക്കുന്ന ഞഞ്ങനക്കു തരികയും അന്വേഷിക്കുന്ന ഞങ്ങ കണ്ടെത്തുക 
യും, മുട്ടുന്ന ഞങ്ങശക്കു വാതില് തുറക്കയും ചെയ്യേണമേ. ആമെന്. 

ടര് അപ്പോം ജനതങ്ങഗം എഴ്ടന്നേററിട്ടു പ്രെബിഠറ൪ ചൊല്ലെണംം 

വിശുദ്ധ യോഫന്നാ൯ എഴുതിയ സൂവിശേഷത്തില് മുന്നാം അഭ്ധ്യായ 
ത്തില് ഒന്നാം വാകും തുടങ്ങിയുള്ള വാക്കുകളെ കേമപ്പി൯. 

പരീശന്മാരുടെ കൂട്ടത്തില് യെഫ്രമന്മാരുടെ ഒരു പ്രമാണിയായി നിക്കൊ 
ലേമൊസ് എന്നു പേരുള്ളോരു മനുഷ്യന് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവന് രാത്രി 
യില് യേശുവിന്െറ അടുക്കല് വന്നു അവനോടു : റബ്ബി, നീ ലൈവത്തി 
ഒ൯റ അടുക്കല് നിന്നു ഒ പദേഷ്യാവായി വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു ഞങ്ങദ്ഠ ആ 
റിയുന്നു ; ദൈവം തന്നോടുക്രടെ ഇല്ലെ കിത നി ചെയ്യുന്ന ഈ അടയാ 

ഉ.ങ്ങള്ലെ ചെയ്താന് ആകം കഴികയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു, യേശു അവനോ 
ടു: ആമേ൯., ആമേന്, ഞാന് നിന്നോടു പറയുന്നു ;; പുതുതായി ജനിച്ചി 
ലു എയില് ദൈവരാജ്യം കാണ്മാന് ആക്കും കഴികയില്ല എന്നു ഉത്തരം 
പറഞ്ഞു. നിക്കൊദേമൊസ് അവനോടു : മനുഷ്യന് വൃഭ്ധനായ ശേഷം 
ജനിക്കുന്നതു എങ്ങനെ ? രണ്ടാമതും അമ്മയുടെ ഉദരത്തില് കടന്നു ജ 
നിക്കാമോ എന്നു ചോദിച്ചു. അതിന്നു യേശു : ആധഥേന്, ആമേന്, ഞാ൯ 
നിന്നോടു പറയുന്നു : വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിച്ചില്ല എങ്കില് 
ഭൈവരാജത്തില് കടപ്പാ൯ ആകും കഴികയില്ല. ജഡത്താല് ജനിച്ച 
തു ജഡം. ആകുന്നു : ആത്മാവിനാല് ജനിച്ചതു ആത്മാവു ആകുന്നു. നി 

ഞ്ജ പുതുതായി ജനിക്കേണം എന്നു ഞാന് നിന്നോട് പറകയാത് ആശ്ച 
യ്യപ്പെടരുതു. കാറവ൮ു ഇഷ്ടമുള്മേടത്തു തുന്നു; അതിന്െറ ശബ്ദം നി 
കേമക്കുന്നു 4 എങ്കിലും അതു എവിടെനിന്നു വരുന്നു എന്നും എവിടേക്കു 
പോകുന്നു എന്നും അറിയുന്നില്ല ; ആത്മാവിനാല് ജനിച്ചവ൯ എല്ലാം 
അതുപോലെ ആകുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 

6 അതിസെറശേഷം അവന് താഴെയുള്ള പ്രബോധനം വായിക്കെണം. 

പ്രിയമഭ്മവരേം വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിച്ചില്ല എദ്മിതം, 

ദൈവരാജങ്ൃത്തില് കടപ്പാന് ആക്കും കഴികയില്ല എന്നു നമ്മടെ രക്ഷിതാ 
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വായ മശിഹാ ഈ സുവിശേഷത്തില് സ്സൂഷ്കമായി അരുളിച്ചെയു വാക്കുക 

ടെ നിങ്ങഠ കേട്ടുവല്ലോ. അതുകൊണ്ട ഈ സക്രമെന്തു ലഭിക്കാവുന്ന 

ഇടത്തു അതു എത്രയും ആവശ്യമമ്കതെന്നു നിങ്ങറാക്കു അറിഞ്ങുകൊള്മാം. 

േപ്രകാരം തന്നെ വിശുഭ്ധ മക്കൊസിനെറ സുവിശേഷത്തില് ഒടുവില 
ത്തെ അഭ്ധ്യായത്തില് നാം വായിക്കുന്നതു പോലെ, തന്െറ ഡ്വഗ്ലാരോ 
ഹഞണത്തിന്നു അല്പം മുമ്പേ അവന് തന്െറ ശിഷ്യന്മാരോടു. നിങ്ങ ഭൂ 

ലോകത്തില് ഒക്കെയും പോയി, സകല സൃഷ്ടിയോടും സുവിശേഷം പ്ര 
സംഗിപ്പിന് ; വിശ്വസിക്കയും സ്റ്റാനം എല്ല്യയും ചെയ്യുന്നവന് രക്ഷിക്ക 
പ്പെടും, വിശ്വസിക്കാത്തവന് ശിക്ഷാവിധിയില് അകപ്പെടും എന്നു കല്ലിച്ച 
തും നാം ഈ സക്രമെന്തിനാല് അനുഭവിക്കുന്ന വലിയ ഉ.പകാരത്തെ ന 
മുക്കു കാണിക്കുന്നു. ഇതുകൊണ്ടു തന്നേ വിശുഭ്ധ പത്രോസ് അപ്പൊസ്പ 

ലന് സുവിശേഷത്തെ ആദ്യം പ്രസംഗിച്ചപ്പോ വളരെ ജനങ്ങ ഹൃദ 

യത്തില് കുത്തുകൊണ്ടു അവനോടും ശേഷം അപ്പൊസ്പലന്മാരോടും, സ 

ഹോദരന്മാരായ പുരുഷന്മാരേ, ഞങ്ങ എന്തു ചെയ്യേണ്ടു ? എന്നു ചോ 
ഭിച്ചതിന്നു മൃത്തരമായിട്ടു അവരോടു പറഞ്ഞതു : നിങ്ങ മാനസാന്തര 

പ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിന്നായിട്ടു ഓരോരുത്തന് സ്റ്റാ 
നം എല്ലിന് ; എന്നാല് പരിശുഭ്ധാത്മാവു എന്ന ഭാനം ലഭിക്കും ; വാഗ 
ത്തം നിങ്ങിക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കക്കും നജുടെ ദൈവമായ കത്താവു നി 

പിച്ചുവരുത്തുന്ന ഭൂരസ്ഥന്മാരായ ഏവകം ഉൂള്ളതല്ലോ. അവന് മറവു 
അനേകം വാക്കുകള്ാലും സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു അവരെ പ്രബോധിപ്പിച്ചം 

ഈ വക്രതയുള്ള തലമുറയില്്നിന്നു രക്ഷിക്ുപ്പെടുവിന്൯ എന്നു പറകയും 
ചെയ്യു, എന്തെന്നാല് ഈ അപ്പൊസ്ലന് തന്നേ വേറൊരു ഭാഗത്തു 
സാക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നപ്രകാരം, സ്റ്റാനമോ (ഇപ്പോ ജഡത്തിന്െറ അഴുക്കു 
കട്ചയുന്നതിനായിട്ടല്ല, ദൈവത്തോടു നല്ല മനദ്്യാക്ഷിക്കായുമ്മ അപേക്ഷ 
യായിട്ട ത്രെ) യേശുമശിഹായുടെ പുനരുത്ഥാനത്താല് നമ്മെയും രക്ഷിക്കു 
ന്നതു. അതുകൊണ്ടു സത്യമായി മാനസാന്തരപ്പെട്ടു വിശ്വാസത്തോടെ 
തന്െറ അടുക്കല് വന്നിരിക്കുന്ന [ഈ ആമകളെ] അവന് ദയയോടെ 
കൈക്കൊട.മൂമെന്നും, [ഇവരുടെ] പാപങ്ങളെ. മോചിക്കുമെന്നും, [ഇവ 
ക്ട) നിതൃജീവനാകുന്ന അനുഗ്രഹം കൊടുത്തു തന്െറ നിതൃരാജുൃത്തി 
ന്നു [അവകാശികഠ) ആക്കുമെന്നും സംശയിക്കാതെ താല്ലയ്യത്തോടെ വി 
ശ്വസിപ്പി൯. 

ആകയാല് തനെറ പുത്രനായ യേശുമശിഹായെക്കൊണ്ടു അറിയി 
ചപ്രകാരം ഈ [ആദൂ.കളോടു] നമ്മുടെ സ്വഗ്റ്റസ്ഥപിതാവിന്നുമ്മ പ്രിയ 
ത്തെ കുറിച്ചു ഇങ്ങനെ നമുക്കു നിശ്ചയമാകകൊണ്ടു നാം വിശ്വാസത്തോ 
ടും ഭക്തിയോടും അവന്നു സ്യോത്രം ചെയ്തു ചൊല്ലേണ്ടതു, 

സപ്പശക്തനും നിതൃനുമായ ദൈവമേ, സ്വഗ്ൂസ്ഥപിതാവേം നിന്െറ കൂ. 
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പയെക്കറിച്ചുള്ള അറിവിലേക്കും നിന്നിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലേക്കും ഞങ്ങ 
ളെ. വിഭ്ലിപ്പാ൯ നിനക്കു ഇഷ്ടം തോന്നിയിരിക്കകൊണ്ടു ഞങ്ങശ നിനക്കു 
വിനയമായി സ്ോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളില് എപ്പോഴും ഈ അറിവി 
നെ വഭ്ധിപ്പിച്ചു, ഈ വിശ്വാസത്തെ മു റപ്പികേണമേം [ഈ ആളുക) 
വീണ്ടും ജു നിക്കേണ്ടതിന്നും. എന്നേക്കുമുള്ള രക്ഷക്കു [അവകാശികഠ്ം] ആ 
യി തീരേണ്ടതിന്നും, നിന്നോടും പരിശുഭ്ധാത്മാവിനോടുംകൂൂടെ ഇപ്പോഴം 
എപ്പോഴും ജീവിച്ചു വാഴുന്നവനായി, ഞങ്ങളു ടെ കത്താവായ യ്േശുമശി 
ഹാമൂലം നിന്െറ പരിശുഭ്ധാത്മാവിനെ ( ഇവക്ക് കൊടുക്കേണമേ. ആ 
മെ൯. ലൂ 

“$[ പിന്നെ പ്രെസ്റ്റിറാ൪ ബഹ്ലീസ്പ കഴിവാനുജട ജനങ്ങളോട് ഇപ്രകാരം 
പവപഠറയെണെംം 

വി;ൃഭ്ധ ബെപ്പിസ്ക ഒ്യഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെ 
ടടവരേ, [:നിങ്ങള്ലെ] കൈക്കൊടളൂ.വാനും, [നിങ്ങകൊി അനുഗ്രഹിപ്പാനും 
[നിങ്ങളു ടൊ "പാപങ്ങകില്നിന്നു [നിങ്ങ ൭.] വിടുവിപ്പാന്ും, സ്വരാജ്യ 
ത്തെയും നിതൃജിവനെയും [:നിങ്ങദക്കി തരുവാനും നഷ്മും.ട കത്താവാ 
യ യ്േശുമശിഹായിക്കു ഇഷ്ടമാകേണമെന്നു ഈ സഭായോഗം അപേക്ഷി 
ച്പപ്രകാരം (നിങ്ങദധി കേട്ടുവല്ലോ ; ഞങ്ങ അപേക്ഷിച്ച കായ്യങ്ങ 
ലെ ഒക്കെയും തരുമെന്നു നമ്മുടെ കത്താവായ യേശുമശിഹാ തന്െറ വി 

ശുഭ്ധ വചനത്തില് വാശ്ഭത്തം ചെയ്തും [നിങ്ങ] കേട്ടുവല്ലൊ ടു ആ 
വാഗ്ദത്തം അവന് തനെറ പക്ഷത്തില് നിശ്ചയമായി പ്രമാണിച്ചു നിപ്പ 
ത്തിയാക്കും. 

ഇങ്ങനെ മശിഹാ വാശത്തം ചെയ്യിരിക്കകൊണ്ട [നിങ്ങ] പിശാചി 

നെയും അവന്െറ സകല പ്രവൃത്തികങ്ലെയും കൂ പേക്ഷിച്ചു, ദല്ദൈവത്തി 

ന്െറ വിശുഭ്ധ വചനത്തെ ഉ റപ്പായിട്ടു വിശ്വസിച്ചും അവന്െറ കല്പന 
കടെ അനുസരണത്തോടെ പ്രമാണിക്കുമെന്നു [നിങ്ങളു ടെ] സാക്ഷികളാ 
യ ഇവരുടെയും ഇര സഭായോഗത്തിനെറ ഒക്കെയും മുമ്പാകെ [നിങ്ങ 

നിങ്ങ ടെ] പക്ഷത്തില് വിശ്വസയതയ്േടെ വാശത്തം ചെയയ്യേണ്ടതാ 

കുന്നു, 

ററ വരി റരോരുത്ത “4 അരിനെറ ശേഷം പപ്രെസ്സിററ൪ ബഫ്ടീസ്ത പര: വഃ 

നോടു വെവ്വേറെ ഈ താഴെയുഷ്ള ചോദ്യങ്ങള് ചോദിക്കെണ്ം. 

ചോദ്യം 

ന പിശാചിനെയും അവന്െറ ഡകല പ്രവൃത്തികക്ചെയും, ലോകത്തി 

നെറ മായയായുമ്ള കോലാഫലത്തെയും മഹത്വത്തെയും; ആയതിന്െറ 

സകല ഭൂരാഗ്രഹങ്ങള്ലെയും., ജഡത്തിന്െറ മോഹങ്ങങ്ലെയും അനുസരിച്ചു 
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നടക്കയോ അവയാല് നടത്തപ്പെടുകയോ ചെയ്യാതവഗ്ണ്്ും ഉ പേക്ഷ്ധിക്കു 

ന്നുവോ ? 

ഉത്തരം. അവയെ എല്ലാം ഞാന് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. 

ചോലും. 

സപ്വശക്തിയുള്ള പിതാവായി, ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും സ്ൃൃഷ്ടിച്ചവ 

നായ ദൈവത്തില് നി വിശ്വസിക്കുന്നുവോ ? 

അവനെറ ഏകജാതനായ പുത്രനായി നമ്മടെ കത്താവായ യേശു 
മശിഹായിലും നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ ? ഇവന് പരിശുഭ്ധാത്മാവിനാല് 
കമ്പൃകമറിയയില് ഉ ല്ലാദികുപ്പെട്ടു ജനിച്ചു എന്നും ദ പൊന്നിയോസ് പി 
ലാത്തൊസിന്െറ കിഴിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടു. കൃശിക്ഷപ്പെട്ടു, മരിച്ചു അടകുപ്പെട്ടു 

എന്നും $ പാതാകൃത്തിലേക്കു ഇറങ്ങി, മൂന്നാം ദിവസം പിന്നെയും ഉയി 
ത്തെഴുന്നേററു എന്നും ; സ്വശ്ലൂത്തിലേക്കു കയറി, സവൃശക്തിയുക്കു പിതാ 

വാകുന്ന ദൈവത്തിന്െറ വലത്തുഭാഗത്തു രിക്കുന്നു എന്നും ടു അവിടെ 
നിന്നു ലോകാവസാനത്തിങ്കല് ജിവനുള്ളവരെയും മരിച്ചവരെയും ന്യായം 
വിധിപ്പാന് വീണ്ടും വരും എന്നും നി വിശ്വസിക്കുന്നുവോ ? 

പരിശുഭ്ധാത്മാവിലും നി വിശ്വസിക്കുന്നുവോ ? വിശുഭ്ധ കാതോ 
ലിക സഭയിലും $ ധിശുഭ്ധന്മാരുടെ സംസഗ്ലൃത്തിലും 4 പാപമോചനത്തീ 

ി ലൂം ടു ജഡത്തിന്െറ പുനരുത്ഥാനത്തിലൂം ; മരണശേഷമുള്ള നിതൃജിവനി 
ലും നി വിശ്വസിക്കുന്നവോ ? 

ഉത്തരം. കരൂതു എല്ലാം ഞാന് ഉ റപ്പായിട്ടു വിശ്വസിക്കുന്നു. 

ചോല്ലം. 
ഈ വിശ്വാസത്തില് ബം്ലിസ്തപ്പെടുവാന് നിനക്കു മനസ്സുണ്ടോ £ 

ത്തരം, നെറ ആഗ്രഹം അതു ആകുന്നു. 

ചോദ്യം. 

ഫ്രീന്നാല് നി ദൈവത്തിന്െറ വിശുഭ്ധ ഹിതത്തെയും കല്പനകളെയും അ 
നുസരണത്തോടെ പ്രമാണിക്കയും നിന്െറ ആയുസ്സുള്ള നാഠ് ഒക്കെയും 
അപ്രകാരം നടക്കയും ചെയ്യുമോ 

ത്തരം. ഭെൈപസഹായംകൊണ്ടു ഞാന് അങ്ങനെ ചെയ്ത്താന് ഉ. 
ത്സാഹിക്കും. 

4] അതിസെറശേഷം പ്രരസ്ര്രിററ൪ര ചൊല്ലേണ്ടതു, 

കരുണയുള്ള ദൈവമേ. ഓര [ആമൂകള്ിത്) പുതിയ മനുഷ്യന് ഉ യിപ്പികു 
ഒപ്പടുവാ൯ തകുവണ്ണ്ണം [ഇവരില്] പഴയ ആദാം കുഴിച്ചിടപ്പെടേണ്ട 
തിന്നു കൃപയരുഭ്വേണമേ. ആമെ൯. 
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[ഇവരിതി] ജഡമയമായുള്ള ആഗ്രഫങ്ങറഠി ഒക്കെയും ചാകേണ്ടതി 
ന്നും, ആത്മാവിന്നുള്ള കായ്യങ്ങ ഒക്കെയും ജീവിച്ചു വഖ്രേണ്ടതിന്നും കൂ 
പയരുടദേണമേ. ആമെന്. 10 

പിശാചിനെയും ലോകത്തെയും ജഡത്തെയും ജയിച്ചു, ജയോത്സവം 
കൊണ്ടാടുവാന് [ഇവക്ക് ശക്തിയും ബലവും ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്നു കൃപയ 
രുഭദ്ദേണമേ. തആമെനം 

കാലാവസാനം ക്രടാതെ ജിവിച്ചു, സകലത്തെയും ഭരിക്കുന്നവനായി വാ 
ര്മപ്പെട്ട കത്താവായ ദൈവമേ, ഇവര ഞങ്ങളടെ സ്ഥാനംകൊണ്ടും ശു 

ശ്യഷകൊണ്ടും ഇവിടെ നിനക്കു പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരിക്ഷയാത നിന്െറ ക 
രുണകൊണ്ടു സ്വഗ്ലീയ ഗ്രണങ്ങര ധരിച്ചവരായി തീന്നു, നിതൃമായ പ്രതി 
ഫലം പ്രാപികേംണ്ടതിന്നു കൃപയരുക്ചേണമേ. ആമെന്. 

സവ്ൃശക്തനും നിതൃനുമായ ദൈവമേ, നിന്െറ മഹാ വാത്സലുപുത്ര 
നായ യേശുമശിഹാ ഞങ്ങളുടെ പാപമോചനത്തിന്നായി അവന്െറ ഏ 
ററവും വിലയേറിയ വിലാപ്പുറത്തുനിന്നു വെള്ളവും രക്തവും ചൊരിക 
യും, അവനെറ ശിഷ്യന്മാര പുറപ്പെട്ടു സകല ജ്ാതികരക്കും ഒപദേശി 

ഛു, അവരെ പിതാവിനെറയും പുത്രനെറയും പരിശുഭ്ധാത്മാവിന്െറയും 

നാമത്തില് ബപ്പിസ്പ്പെടുത്തേണമെന്നു കല്ലിക്കയും ചെയ്തുവല്ലോ ; “രം 

സഭായോഗത്തിനെറ അപേക്ഷകട്ടെ ചെവിക്കൊണ്ടു, പാപത്തെ ഒ്ഞാനാ 

ത്ഥമായി കഴുകികുളയുന്നതിനു ംരം വെള്ളം ശുദ്ധികരിച്ചു, ഓപ്പോ ആ 
തിര, ബഫ്ഡിസ്തപ്പെടുവാനുള്ള [ജനങ്ങ] നിന്െറ കൃപയുടെ പൂട്ടൂ്നുത 

ലഭിച്ചു, വിശ്വാഡമുള്ളവരും തിരഞ്ഞെടുകപ്പെട്ടവരുമായ നിന്െറ മക്കള. 

ടെ എ്ക്രുത്തില് എന്നേക്കും ഇരിപ്പാനായിട്ടു കൃപ ചെയ്യേണമെന്നു ഞങ്ങ 

മൂടെ കത്താവായ യേശുമശിഹാ മൂലം ഞങ്ങ നിന്നോടു അപേക്ഷിക്ക 
ന്നു. ആമെന്ം 

ഭ് അതിനെറശേഷം പപ്രെഷ്ണ്ണിററ൪ ബഫ്ിസ്ത കഷഴിവാനുമ്മ രഓാരോരുത്തനെ 

വലത്തെ കൈ പിടിച് തനിക്കു യുക്തമെന്നു തോന്നുംപ്രകാരം ബഫ്ലീസ്ത 

ത്തൊട്ടിക്കരികെ നിറുത്തി ജഞ്ഞാനപിതാകുന്മാരോട്ടം ജ്ഞോനമാതമക്കന്മാരോ 

ട്ടം പേ൪ ചോദിക്കെണം. അതിനെറശേഷം അവനെ വെള്ളത്തില് മുക്കു 

ക എങ്കിലും അവനെറമേല് വെടജം പകരുക എങ്കിലും ചെയ്യു ചൊല്ലേ 

ണ്ടതും 

വ്പിതാവിനെറയും, പുത്രന്െറയും, പരിശുഭ്ധാത്മാവിനെറയും 

നാമത്തില് ഞാന് നിന്നെ ബപ്ലീസ്കപ്പെടുത്തുന്നും ആമെന. 
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ഭ് പിന്നെ പപ്രരസ്ണ്രിററ൪ ചൊല്ലേട്ടെതു, 

രം ആളിനെ നാം മശിഹായുടെ ആട്ടി൯ക്രട്ടമായ സഭയിലേക്കു കൈ 

കൊണ്ടു. ഇനിമേല് [ഇവി ക്രൃശിക്കപ്പെട്ട മ 

ശിഹായിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ ഏറവുപറവാനും, ₹ഇവിടെപ്രെത്ക്രിററ 

അവന്െറ കൊടിക്കീഴില് നിന്നു പാപത്തോടും ൪ആ ആളിന്െറനെ 

ലോകത്തോട്ടം പിശാചിനോടും ധൈയ്യത്തോടെ ററിമേല് ക്രൃശിന്െറ 

യുഭ്ധം ചെയ്യാനും, [ഇവനെ പ്രാണാവസാനം അടയാചക്ചം വരെക്ക 

വരെ മശിഹായുടെ വിശ്വസ് [പടയാളിയും., ണം. 

ദാസനും] ആയിരിപ്പാനും നാണിക്കരുതെന്നുള്ളു. 

തിന്നു ലക്ഷ്യമായിട്ടു നാം ഇവനില് * ക്രൂശിന്െറ അടയാളം വരെ 
ക്കുന്നും ആഥെന്ം 

6 അതിസെറശേഷം പ്രെസ്ത്രിററ൪ ചൊല്ലേണ്ടത്രം 

പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരേ, [രം ആളൂ.കഠ] വീണ്ടും ജനിച്ചു മശി 
ഹായുടെ സഭയാകുന്ന ശരീരത്തിലേക്കു ചേകപ്പെട്ടതുകൊണ്ടു, ഭരം ഉപ 
കാരങ്ങറ്ംക്കായിട്ടു നാം സപ്പ ധക്തനായ ദൈവത്തിന്നു സ്യോത്രം ചെയ്തും 
[ഇവരി] ംരം ആരംഭപ്രകാരം തന്നേ [ഇവരുടെ ] ശിഷ്കായുസ്സിനെ കഴി 
പ്പാനായിട്ടു ഏകമനഴസ്സാടെ നാം അവനോടു പ്രാത്ഥിക്ക. 

7 അപ്പോഗ എല്ലാവരും മുട്ടുക്ുത്തിക്കൊണ്ടു കത്താവിസെറ 
പ്രാത്ഥന ചൊല്ലെണം. 

സ്വശ്രത്തിലു്കുവനായ ഞങ്ങളു ടെ പിതാവേ, നിന്െറ നാമം പരിശുഭ്ധ 
മാക്കപ്പെടേണമേ. നിനെറ രാജ്യം വരേണ. 'നിനെറ ഇഷ്ടം സ്വ 

ൃത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലും ചെയ്യപ്പെടേണമേ, ഞങ്ങളുടെ ദിവസ 

വുമുക്മ അപ്പം ഇന്നു ഞത്ങസക്കു തരേണമേ, ഞങ്ങളടെ നേരെ കുററം 
ചെയ്യുന്നവരോടു ഞങ്ങ ക്ഷധിക്കുന്നതുപോലെം ഞങ്ങളു ടെ കുററങ്ങ 
൫. ഞങ്ങള്ലോടും ക്ഷഥിക്കേണമേ. ഞത്ങെ പരിക്ഷയിലേക്കു കടത്താ 

തെ, ഞങ്ങടെ ലോഷത്തിതനന്നു രക്ഷിക്കേണമേ. ആമെ൯,. 

സ്വഗ്രസ്ഥപിതാവേ, നിന്െറ കൃപയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിലേക്കും, നി 
ന്നിലുഭ്മ വിശ്വാസത്തിലേക്കും ഞങ്ങളെ. വിഭ്ളിപ്പാ൯ നിനക്കു ഇഷ്ടം തോ 
ന്നിയിരിക്കകൊണ്ടു ഞങ്ങദ നിനക്കു വിനയമായി സ്യോത്രം ചെയ്യുന്നു. 
ഞങ്ങളില് ഏപ്പോഴും രേം അറിവിനെ വഭ്ധിപ്പിച്ചു, ംരം വിശ്വാസത്തെ 
ഉറപ്പിക്കണമേ. [ഈ ആടൂ കഠ്ര്] ഇപ്പോ വീണ്ടും ജനിച്ചു ഞങ്ങളുടെ 
കത്മാവായ യേശുമശിഹാമൂലം എന്നേക്കുമുള്ള രക്ഷക്കു €അവകാശികഠ] 
ആയി തിന്നിരികയാല് [ഇവയി] നിന്െറ [ഓാസര ആയിട്ടു നിലനില്ലേച 
ണ്ടതിന്നും നിന്െറ വാശത്തങ്ങക്ടെ അനുഭവികേണ്ടതിന്നും, പരിശുഭ്ധാ 
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ത്മാവിന്െറ ഏകത്വത്തില് നിന്നോടുക്രടെ എന്നേക്കും ജീവിച്ചു വാഴുന്ന 
വനായി, നിന്െറ പുത്രനായി കത്താവായ ആയ്േശുമശിഹാമൂലം നിന്െറ 
പരിശുഭ്ധാത്മാവിനെ [ഇവക്ക്] കൊടുക്കേണമേ. ആമെന്. 

ടര അതിസെറ ശേഷ്മം എല്ലാവരും എഴുന്നേററു നിന്നിട്ടു പ്രെ ത്ിറ൪ ംരം താ 
ഴെയുട്ള പ്രബോധനം വായിഷ് ആല്യമായി ജ്ഞാനപിതാക്ുന്മാരോട്ടം ജ്ഞോ 
നമാതാക്കന്മാരോടും പറയേണ്ടുന്നതു, 

പിശാചിനെയും അവന്െറ സകല പ്രവൃത്തികദ്ദെയും ഉപേക്ഷ്മിക്കുമെ 

ന്നും ല്പൈവത്തിരി, വിശ്വസിക്കുമെന്നും. അവനെ സേവിക്കുമെന്നും [ംരം 
ആളു കര്] നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വാശത്തം ചെയ്യിരികകൊണ്ടു, രേം സ 
ഭായോഗത്തിന്െറയും. പ്രതേകം [ഇവരുടെ] തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സാക്ഷി 
ക്കാരായ നിങ്ങളു ടെയും മുമ്പാകെ ഇപ്പോ ചെയഴ്യിട്ടുത് വ്രതവും, വാശ 

ത്തവും. പ്രതിജ്ഞയും എത്ര ഭയഭക്തികരമെന്നു [ഇവരെ] ഓമ്മപ്പെടുത്തുന്ന 
തു നിങ്ങളുടെ കൃതൃും മുറയും ആകുന്നു എന്നു നിങ്ങറം മാത്തുകൊള്ളെണം. 
അത്രയുമല്ല, [ ഇവര] കൃപയിലും നമ്മുടെ കത്താവായ യേശുമശിഹായുടെ 

പരിജ്ഞാനത്തിലും വ രേണ്ടതിന്നും, ഈ ലോകത്തില് ഭദൈവഭക്തിയോ 

ട്ടം നീതിയോടും സുബോധത്തോടും ജീവിച്ചുപോരേണ്ടതിന്നും, സകല 

ഉത്സാഹത്തോടുംക്രടെ ദൈവത്തിന്െറ വിശുഭ്ധ വചനത്തെ നല്ലവമ്ക്റും 

പഠിക്കേണമെന്നു നിങ്ങ [ഇവരെ പ്രബോധിപ്പിപ്പാനുമ്ള താകുന്നു. 

4 പിന്നെയും അവ൯ പുതുതായി ബഹഫ്ലീസ് കഴിഞ്ഞ ആമുകലോട് പറ 

യേണ്ടതും 

പിശേഷിച്ചും ബഫ്ലിസ്കയാല് ഇപ്പോ മശിഹായെ ധരിച്ചവരായ [ന 

ദ്ര], യേശുമശിഹായിലുള്ള വിശ്വാസത്താല് ല്ദൈവത്തിനെറയും പ്രകാ 

ശത്തിന്െറയും [മക്കളായി ] തീന്നിരികകൊണ്ടു നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്മീയ വീ 

ഭിക്കു അനുസരണമായും, പ്രകാശത്തിനെറ മക്കഠക്കടുത്ത പ്രകാരവും ന 

ടപ്പാന് [നിങ്ങളുടെ] കൃത്യവും മുറയും ആകുന്നു; അതു എന്തെന്നാല് 

ബച്ചീസ്പപ്പെട്ടവരായ നാം ന.കുടെ രക്ഷിതാവായ മശിഹായുടെ ഭൂഷ്ഠാന്ത 

ത്തെ പിത്തുടരുവാനും, അവനെപ്പോലെ ആയിത്തിരുവാനും, അവന് ന 

മുക്കുവേണ്ടി മരിച്ചും വീണ്ടും ഉയിത്തപ്രകാരം., നാം പാപത്തിന്നു മരി 

പ്പാനും,, നീതിക്കു വീണ്ടും ഉയിപ്പാനുംട് നഷ്മുടെ വല്ലാത്ത ഭൂരാഗ്രഹങ്ങ 

ഒ. ഒക്കെയും ഇടവിടാതെ മരിപ്പിപ്പാനും, സകല സല്ഗുണവും ദൈവ 

ഭക്തിയുമുകൂളൂ. നടപ്പില് നാരതോവ൮ം വഭ്ധിപ്പാനുമുള്ക നമുടെ പ്രതി 

യെ ബച്ചീസ നമക്കു കാണിക്കുന്നു എന്നു [നിങ്ങ] എപ്പോഴചം മാക്കേ 

ണ്ടിയവരാകുന്നു. 

(പകാരം ബപീസ്പ കഴിഞ്ഞിട്ടുളള ഓരോരുത്ത൯ വിശുദ്ധ സംസഗ്ശൂ 

ു പ. പി വ ബഹഫ്ണീസ്ത ക്ഷിഞ്ഞശേഷ്ചം ആക്കു 



മൃതിന്നവക്കടഭ പരസൃ ബഫ്വീസ്ത 143 

ന്നിടത്തോളം വേഗത്തില് എപ്പിസ്യോപ്പായാത് സ്ഥിരീകരികുപ്പെടുന്നതു കൊ 
ജ്ജാഠം 

4 ശൈശവത്തില് ബ്രിസ്ക കഴിയാതെ വല്ലവരും തങ്ങഗംക്കു തന്നേ ഉത്തരം 
പറവാ൯ു വിവേകമുട പ്രായം വരുന്നതിന്നു മുമ്പെ ബഹ്ലീസ്ത കഴിവാനാ 
യി കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടാത, ശിശുക്കാഠക്കലട പരസ്യ ബപ്ച്ീസ്യുടെ ആചാരക്ര 
മത്തെയോ (അത്യാപത്തുണ്ടെങ്കില്) രഫസൃബഫ്ഡീസ്കയുടെ തആചാരക്രമത്തെ 
യോ ഉപയോഗിചാര മതി. [ശിശു] എന്നുള്ള വചനത്തെ [പൈതത്] എ, 
ന്നോ [ ആഗ] എന്നോ മാത്രം ആവശ്യംപോലെ ഭേദം വരുത്തെണം. 
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സം 

ചോദ്യോത്തരം 

അതായതു 

എപ്പിസ്ലോപ്പായാല് സ്ഥിരികരണം 
കടിപാനായിട്ടു കൊണ്ടുപരപ്പെടന്നതിനു മുമ്പ 

ഏവരും പഠിക്കേണ്ടുന്ന തുപദേശം 

ണബിനെറ പേര എമ്തു് ? 

ൃത്തരം.---൦൦-എന്നു അല്ലെദ്മില്-_____എന്നു. 

ചോദ്യം. നിനക്ക ഈ പേരിട്ടതു ആ൪ ? 

ഉത്തരം. എന്റെറ ബഫ്ഡിസ്തയിങ്കല് എനെറ ജ്ഞാനമാതാപിതാ 
ക്കന്മാ൪ എനിക്കു ംരം പേരിട്ടു. ആ ബഫ്ഡിസ്കയിത ഞാന് മശിഹായുടെ 
അവയവവും, ദൈവത്തിന്െറ പൈതലും. സ്വശ്ലുരാജ്യത്തിന്െറ അവ 
കാശിയും ആയി തീരുകയും ചെയ്തു. 

ചോല്യം. നിന്െറ ജ്ഞാനമാതാപിതാക്കന്മാര അച്പ്യോറു നിന 

ക്കുവേണ്ടി എന്തുചെയ്തു ? 

ഉത്തരം, അവര എനെറപേക്കു മൂന്നു കായ്യങ്ങഠര വാശ്ഭത്തവും 
പ്രതിങ്ഞയും ചെയ്തൂ ; ഒന്നാമതു. പിശാചിനെയും അവന്െറ സകല പ്ര 
പൃത്തികങ്ലെയും, പരം ഭുഷ്ടലോകത്തിന്െറ കോലാഹലങ്ങള്ചെയും മായ 
യെയും. ജഡത്തിന്െറ സകല ഭുമ്മോഹങ്ങള്ധെയും ഞാന് ഉപേക്ഷിക്കു 
മെന്നും ; രണ്ടാമതു, ക്രിസ്പിയവിശ്വാസത്തിന്െറ സകല സംഗതികളെ 
യും ഞാന് വിശ്വസിക്കുമെന്നും ടു മൂന്നാമതു, ദൈവത്തിന്െറ വിശുഭ്ധ ഹി 
തത്തെയും കല്ലനകള്ലെയും ഞാന് പ്രമാണിച്ചു, അപ്രകാരം എന്െറ ഒആു 
യുസ്സി൯ നാര ഒക്കെയും നടക്കുമെന്നും തന്നേ. 
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ചോല്യം. നിനക്കുവേണ്ടി അവര വാശത്തം ചെയുപ്രകാരം നീ 

പിശ്വസിക്കയും പ്രവത്മിക്യും ചെയേണ്ടതാകുന്നു എന്നു നിരൂപിക്കു 

ന്നില്ലഭയോ ? 

ഉത്തരം. തു.ച., ഭൈവത്തിന്െറ സഹായംകൊണ്ടു ഞാന് അങ്ങ 
നെതന്നേ ചെയ്യം; നമ്മുടെ. രക്ഷിതാവായ യേശുമശിഹാമൂലം ഈര 

ക്ഷാവസ്ഥയിലേക്കു നമ്മടെ സ്വദ്രസ്ഥപിതാവു എന്നെ വിഭിച്ചിരിക്കു 

കൊണ്ടു ഞാന് അവന്നു മന3പൃവ്യമായി സ്പോത്രം ചെയ്യുന്നു. എന്െറ 

പ്രാണാവസാനംവരെ ഞാന് ആയതിതതന്നേ നിലനില്ലേ,ണ്ടതിന്നു ദൈ 
വം തന്െറ കൃപയെ എനിക്കു തരേണമെന്നു ഞാന് അവനോടു പ്രാത്മി 
ക്കയും ചെയ്യന്നു. 

ഉ വദേഷ്യാവു. 

നി ൭൯റ വിശ്വാസത്തിന്െറ സംഗതികദെ ചൊല്ലുക. 

൭ത്തരംം 

സവ്൮വശക്തിയുമ്മ പിതാവായി, ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിച്ച 
വനായ ദൈവത്തില് ഞാന് വിശ്വസിക്കുന്നു. 

അവന്െറ ഏകപുത്രനായി നമുടെ കത്മാവായ യേശുമശിഹായിലും* 
മോന വിശ്വസിക്കുന്നു ; ഇപന് പരിശുഭ്ധാത്മാവിനാല് കന്ൃകമറിയയില് 
തൂ ല്യാടി പ്പെട്ടു ജനിച്ചു, പൊന്തിയോസുപീലാത്തോസിന്െറ കീഴില് ക 
മ്ലപ്പെട്ടു, (കൂശിചംപ്പെട്ടു, മരിച്ചു അടകപ്പെട്ടു ; അപന് പാതാളത്തിലേ 
ക്കു ഇറങ്ങി, മൂന്നാംദിവസം മരിച്ചവരില്നിന്നു പിന്നെയും ൭യിത്തെഴു 
ന്നേറ൮ ; അവന് സ്വശ്ലൃത്തിലേക്കു കയറി, സവ്ൃശകരിയുള്ള പിതാവായ 
ദൈവത്തിന്െറ വലത്തുഭാഗത്തു രിക്കുന്നു ; അവിടെനിന്നു അവന് ജീ, 
വനുഭ്ളവരെയും മരിച്ചവരെയും ന്യായം വിധിപ്പാന് വരികയും ചെയ്യും. 

പരിശുഭ്ധാത്മാവിലൂും ഞാന് വിശ്വസിക്കുന്നു ; വിശുദ്ധ കാതോചി ക സഭയിലും; വിശുദ്ധന്മാരുടെ സംസദ്ൂത്തിലും ൨1ാപമോചനത്തി ലും ു ശരീരത്തിന്െറ പുനരുത്ഥാനത്തിലും ; നിതൃജീവനിലും ഞാന് പി ശ്വ 
സിക്കുന്നു. ആമെന്. 

ത് 

ചോല്യം. ന വിശ്വസിക്കുന്ന സംഗതികളില്നി 4 ന്നു പ്രധാനമായി പഠിക്കുന്നതു എന്തു 

ഉത്തരം. ട3ന്നാമതു. എന്നെയും സകല ലോകത്തെയും ഉണ്ടാക്കി യിരിക്കുന്ന പികമാവായ ദൈവത്തില് വിശ്വസിപ്പാനും; റ ി 

രണ്ടാമതു, എന്നെയും! സകല മനുഷ്ചൃജാതിയെയും വീ 
ക്കുന്ന പുത്രനായ ദൈവത്തില് വിശ്വസിപ്പാനും 

10 

ണ്ടെടുത്തിതി 
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മൂന്നാമതു, എന്നെയും ദൈവത്തിന്െറ സകല തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെ 
ട്ടുവരെയും ശുഭ്ധീകരിക്കുന്ന ' പരിശുഭ്ധാത്മാവായ ദൈവത്തില് വിശ്വസി 
പ്രാനും ഞാന് പറിക്കുന്നു . 

ചോല്യടെ 

൬൩ ലൈവത്തിനെറ കല്പനകളെ. 'പ്രമാണിക്കുമെന്നു നിനക്കുവേണ്ടി 

നിന്െറ ജ്ഞാനമാതാപിതാക്കുന്മാ൪ വാശത്തം ചെയ്തൂ എന്നു നീ പറങ്ഞുവ 

ല്ലോ. ആ കല്ലനകര എത്രയെന്നു എന്നോട പറക 

ൃത്തരം. വത്തും 

ചോല്ം. അപ ഏതേതാകുന്നു 4 

ഉത്തരംം 

യിറപ്പാടപുസ്ുകം ഇരുപതാം അഭ്ധ്യായത്തിത ദൈവം കല്ലിച്ചിരിക്കുന്നവ 

തന്നേ ; ആയതു എന്തെന്നാല് : അടിമവീടായ മിസയിംദേശത്തുനിന്നു 

നിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന നിന്െറ ദൈവമായ യഹോവ ഞാന് ആകുന്നു. 

പാമതു. ഞാന് അല്ലാതെ അന്യദൈവങ്ങഠ നിനക്കു കൂണ്ടാക 

രുതു. 
പാമതു. നിനക്കു ഒരു വിഗ്രഹം ഉ ണ്ടാക്കരു തു,മീതെ സ്വഗ്ശത്തില് 

* ഏങ്കിലും താഴെ ഭൂമിയില് എജിലും ഭൂമിക്കു കീഴെ വെള്ളത്തില് എങ്കിലും 

ഉ മ യാതൊന്നിനെറ പ്രതിമയും അരുതു. അവയെ നമസ്തുരരികുയോ സേ 

വിക്കയോ ചെയ്യരുതു. നിനെറ ദൈവമായ യഫോവയായ ഞാന് തിക്ത 

യുള്ള ദൈവം ആകുന്നു ടു എന്നെ പകെക്കുന്നവരില് പിതാക്കന്മാരുടെ 

അകൃത്യം മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും തലമുറവരെ മക്കട ടെമേത 

സന്ദശികയും, എന്നെ സ്റ്റേഹിച്ചു എനെറ കല്ലനകക്െ. പ്രമാണിക്കുന്നവ 

ക്ര ആയിരം തലമുറവരെ ഭയ കാണിക്കയും ചെയ്യുന്നു. 

൩-൧൭തു. നിന്െറ ദൈവമായ യഹോവയുടെ നാമം വൃഥാ എടു 

കരുതു ; തന്െറ നാഥം വൃഥാ എടുക്കുന്നവനെ യഹോവ ശിക്ഷമിക്കാതെ വി 

ടുകയില്ല. 

ര:പാമതു. ശബ്ബത്ത് നാളിനെ ശുഭ്ധീകരിപ്പാ൯ കാക്ക. ആരു മിവ 

സം അഭ്ധ്വാനിച്ചു നിന്െറ വേല ഒക്കെയും ചെയ്തും ഏഴാം ദിവസം 

നിന്െറ ദൈവമായ യഫോവയുടെ ശബ്ബത്ത് ആകുന്നു ; നീയും, നിന്െറ 

പുത്രനും. പുത്രിയും, നിന്െറ വേലക്കാരനും വേലക്കാരത്തിയും. നിന്െറ 

കന്നുകാലികളും, നിന്െറ പടിവാതില്ലചകത്തുള്ള. പരദേശിയും ഒരു വേല 

യും ചെയ്യരുതു. ആവു ദിവസം കൊണ്ടു യഹോവ ദമകാശവും ഭൂമിയും 

സമരവും അവയിലുള്ളതൊക്കെയും ഉണ്ടാക്കി, ഏഴാംദിവസം സ്വസ്ഥമാ 

യിരുന്നു; അതുകൊണ്ടു യഹോവ ശമഖ്വെത്ത് നാളിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു ശുഭ്ധി 

കരിച്ചിരിക്കുന്നു. 
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൭൧മതു. നിന്െറ ദൈവമായ യഹോവ നിനക്കു തരുന്ന ഭേശത്തു 

നിനക്കു ടീഘ്ായുസ്സുണ്ടാകുവാ൯ നിന്െറ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഫ്ു 

ശാനിക്ക. 

൬-ാമതു. ന്ി കൊല ചെയ്യരുതും 

മാമതും നി വൃഭിചാരം ചെയ്യരുതു. 

വ൮ാമതു. നി മോഷ്ട്രിക അതും 

ന്ാമതു, നി നിന്െറ ര്ൂട്ടുകാരനെറ നേരെ കള്ളസാക്ഷ്യം പറ 

യ്മരുതൂ. ൽ 
കോഥതു. നീ നിനെറ കരട്ടുകാരന്െറ ഭവനത്തെ മോഹിക്കരുതു ; 

ക്രട്ടുകാരനെറ ഭായ്യയെയും, അവനെറ ഭാസനെയും മാസിയെയും.,. അവ 

നെറ കാല്യെയും കഴുതയെയും. കൂട്ടുകാരന്നു യാതൊന്നിനെയും 
മോഹിക്കരുതു. 

ചോദ്യം, 

ഈന കല്ലനകളില്നിന്നു നി പ്രധാനമായി പഠിക്കുന്നതു എത്തു ? 

ഉത്തരം. രണ്ടു കായ്യങ്ങളെ ഞാന് പഠിക്കുന്നു ; ദൈവത്തോടു എ 

വിക്കുള്ള മുറയും, എന്െറ ക്രട്ടുകാരനോടു എനിക്കുള്ള മുറയും. 

ചോല്യം. ദ്വൈവത്തോടു നിനക്കുള്ള മുറഎയ്ത്ക് ? 

ഉത്തരം. ദൈവത്തോടു എനിക്കുള്ള മുറ ഞാന് അവനില് വിശ്വ 
സിക്കയും ടു അവനെ ഭയപ്പെടുകയും 4; എന്െറ പൂഴ്ണ്്റു ഹൃദയത്തോടും. എ 
ന്െറ പുണ്ണു മനസ്സോടും, എന്െറ പുറ്റു ആത്മാവോടും, എനെറ പുണ്ണു 
ശക്തിയോടും അവനെ സ്നേഹിയും ടു അവനെ വന്ദിക്കയും ടട അവന്നു 
സ്ഷോത്രം ചെയ്തുയും ടു എന്െറ പൂട്ടു ആശ്രയത്തെ അവനില് വെക്കയും ; 
അവനോടു അപേക്ഷിക്കയും ; അവന്െറ പരിശുഭ്ധ നാമത്തെയും, അവ 
ന്െറ വചനത്തെയും ബഹ്ുമാനിക്ംയും 4 എന്െറ ആയുസ്സൂ്ള ര ഒക്കെ 
യും അവനെ നേരോടെ സേവിക്കയും ചെയ്യുന്നതു ആകുന്നു, 

ചോദ്യം. നിന്െറ ക്രട്ടുകാരനോടു നിനക്കുള്ള മുറ എന്തു ? 

ത്തരം. എനെറ കൂട്ടുകാരനോടു എനിക്കുള്ള മുറ, എന്നെപ്പോ 
ലെ തന്നേ അവനെ സ്സ്റേഹിക്കുന്നതും ടു സകച മനുഷ്യതം എനിക്കു ചെ 
യ്യേണമെന്നു ഞാന് ഇക്ഛ്ിക്കുന്നപ്രകാരം തന്നേ അവക് ചെയ്യുന്നതും ; 
എന്െറ മാതാപിതാക്കന്മാരെ സ്റ്റേഹിച്ചു, ബഹുമാനിച്ചു, അവക്കു സഹാ 
ക്കുന്നതും ; രാജാവിനെയും, അവന്െറ കീഴില് അധികാരമുള്ള എല്ലാ 
വരെയും ബഹുമാനിച്ചു അനുസരിക്കുന്നതും ; എന്െറ പരിപാലകന്മാ 
ക്കം, ഉ വദേഷ്ടാക്കന്മാകും, ആത്മീയ ഇടയന്മാക്ം, യജമാനന്മാക്ഷം ഏ 
ല്ലാം ഞാന് കിഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നതും യ; എന്നില് ശ്രേഷ്ടുന്മാരായ എല്ലാവ 
രോടും വിനയമായും ആദരവായും പെരുമാവുന്നതും ; വാക്കുകൊണ്ടെ 
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മിലും ക്രിയകൊണ്ടെ്മിലും ഒരുത്തരെയും മു.പരദൂവികാതെ ഇരിക്കുന്ന 
തും  എനെറ ഏപ്ലാടുകളില് ഒക്കെയും നേരായും നീതിയായും ഇരിക്കു 
ന്നതും ; ഫ൪ഷ്യയും പകയും എന്െറ ഹൃദയത്തില് വിചാരിക്കാതിരിക്കു. 
ന്നതും ; നുള്ളികുള്ളത്തിത നിന്നും മോഷണത്തിത്നിന്നും എന്െറ കൈക 
ട്വെയും, നുണയിതിനിന്നും അസതൃത്തില് നിന്നും ഏഷണിയിതനിന്നും എ. 
നെറ നാവിനെയും കാക്കുന്നതും ; എന്െറ ശരീരത്തെ അടദം ത്തോടും. 
സുബോധത്തോടും., നിമ്മലതയോടും കാക്കുന്നതും ; മറവൃള്ളവരുടെ വ 

സ്ൂക്ക്ടെ. മോഹി എജിലും, ആഗ്രഹിക്ക എങ്കിലും ചെയ്യാതെ എന്റെറ 
ഉ പജീവനത്തെ നേരായി സമ്പാദിപ്പാ൯ പഠിച്ചു അഭ്ധ്വാനിക്കുന്നതും 
ഞാ൯ ഏതു സ്ഥിതിയ ൯ ഇരിപ്പാ൯ ദൈവം ജഷ്ടപ്പെടുമോ, ആയതില് 
എന്റെറ മുറയെ ചെയ്യുന്നതും ആകുന്നു. 

൭ വദേഷ്ഠാവു. 

൨൫൩െറ പ്രിയ പൈതലേ, ഈ കായ്യങ്ങള്ലെ. നിന്നാല് തന്നേ ചെയ്താ 

നും, ദ്ദൈവത്തിന്െറ കല്പനകളെ പ്രമാണിപ്പാനും അവനെ സേവി 

പ്യാനും അവനെറ പ്രതേക കൂപ ക്രടാതെ നിനക്കു പ്രാപുിയില്ല എ 

ന്നും അതിന്നായി എല്ലാ നേരവും താല്ലയ്യത്തോടെ പ്രാത്ഥിപ്പാന് നീ 

പഠികേണ്ടുന്നതാകുന്നു എനം അറിഞ്ഞുകൊഠക. ആയതുകൊണ്ടു ക 

' ത്താവിനെറ പ്രാത്ഥനയെ ചൊല്ലുവാന് നിനക്കു കഴിയുമെങ്കിത കേ 

രക്കട്ടെം 

ഉത്തരംം 

സ്വഗ്രത്തിലുമ്കവനായ ഞങ്ങളടെ പിതാവേ, നിന്െറ നാമം പരിശു. 

ഭ്ധമാകുപ്പ്ടേടേണമേ. നിന്െറ രാഷ്യം വരേണമേ. നിന്െറ ഇഷ്ടം 

.സ്വശ്ത്തിലെപോലെ ഭൂമിയിലും ചെയ്യപ്പെടേണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഭിവ 

സവുമുഭ്മ അപ്പും ഇന്നു ഞങ്ങറിക്കു തരേണമേ, ഞങ്ങമുടെ നേരെ കു 

ററം ചെയ്യുന്നവരോടു ഞത്ഠാ ക്ഷമിക്കുന്നതുപോലെ ഞങ്ങകൃ ടെ കുററ 

കെ ഞങ്ങലോടും ക്ഷമികേ.ണമേ. ഞങ്ങമെ. പരീിക്ഷയിലേക്കു കട 

ത്താതെ., ഞങ്ങളടെ ലോഷത്തില് നിന്നു രക്ഷിക്കേണമേ. തആമെന്. 

ചോലുംം ഈ പ്രാത്ഥനയില് നി ദൈവത്തോടു അപേക്ഷിക്കു 

ന്നതു എയ്ത 
ത്തരം. സകല നന്മകളെയും തരുന്നവനായി. നഷജുടെ സ്വഗ്ഗ 

സ്ഥപിതാവായിം എന്െറ കത്താവായ ദൈവം, നാം ചെയേണ്ടുന്നപ്ര 

കാരം അവനെ വന്ടിച്ചു, സേവിച്ചും അനുസരികേണ്ടുന്നതിന്നു എനി 

ക്കും സകല ജഒനങ്ങഠ്ക്കും അവന്െറ കൂപ നല്ലേേണമെന്നു ഞാ൯ അ 

പേക്ഷ്ിക്കുന്നു. നമ്മടെ ശരീരങ്ങറക്കും ആത്മാക്കഠക്കും ആവശ്യമള്ള 

ഥീ റ് 1] 
ി അവ൯ 

ഗസ്കല വഡ്ത്3ട്ദൈ.വ്യം നമുക്കു ൈവം അയച്ചുതരേണമെന്നും ി 
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നമ്കോടു കരുണയുള്ളവനായിരുന്നു നമ്മുടെ പാപങ്ങട്പെ ക്ഷമിക്കേണമെ 

ന്നും ആത്മസംബന്ധമായും, ശരിരസംബന്ധമായുമുള്ള സകല ആധ 

ത്തകളിലൂം നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിപ്പാ൯ അവന്നു ക്കം തോന്നേണമെ 

ന്നും ; അവന് നമ്മെ സകല പാപത്തില്നിന്നും. ഭൂഷ്ടതയില് നിന്നും, ന 

ജുടെ ആത്മീയ ശത്രുവില്നിന്നും., നിതൃമരണത്തില്നിന്നും രക്ഷിക്കേണ 

മെന്നും അവനോടു ഞാന് പ്രാത്ഥിക്കുന്നു. ഓതു അവന്െറ കരുണയും 

നന്മയുംകൊണ്ടു നമുടെ കത്താവായ യേശുമശിഹാമൂലം അവന് ചെയ്യു 

മെന്നു ഞാന് വിശ്വസിക്കയും ചെയ്യുന്നു. ആയതുകൊണ്ടു ഞാന്, ആ 

മെന്, അങ്ങനെ തന്നേ ഭവിക്കട്ടെ എന്നും പറയുന്നു. 

ചോദ്യം 

മശിഹാ തന്െറ ഡഭയില് എത്ര സക്രമെനത്തുകട്വെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട : 

ഉത്തരം. രക്ഷക്കു പൊതുവില് ആവശ്യമുള്ളതായിട്ടു ബഫ്ലസ്ത 

യും കത്താവിന്െറ അത്താഴവും എന്നീ രണ്ടു മാത്രമേയുള്ളു. 

ചോല്യം. സക്രമെമ്ു എന്നുള്ള വാക്കിന്െറ താല്ൃയ്യം എന്താകുന്നു : 

മൃത്തരംം അതു നമുക്കു അകമേ ആത്മീയമായി നപൃ,പ്പെടുന്ന കൂ 

പയുടെ പുറമെ കാണത്തക്ക അടയാഭമെന്നും ; ഈ കൂവ നമുക്കു ലഭി 

ക്കുന്നതിന്നു ഒരു വഴിയും. നമുക്കു അതിനെ നിശ്ചയപ്പെടുത്തുവാ൯ മത 
പണയവും ആയി മശിഹായാല് നിയമികുപ്പെട്ടതെന്നും താല്ലയ്യം. 

ചോളം. ഒരു സക്രകെന്തില് എത്ര അംശങ്ങമു ഉണ്ടു് ? 

ഉത്തരം. രണ്ടു; പുറമേ കാണത്തക്ക അടയാഭവുംം അകമേ 
തമത്മീയമായ കൃപയും. 

ചോഷ്ം. ബഫ്ഡിസ്കയിത പുറമേ കാണത്തക്ം അടയാ&ടമോ വ 
സ്തൂവോ എന്താകുന്നു ? 

ഉത്തരം. ഒവ്൮വള്ളം ടയ ഇതില് ഒരാധ പിതാവിന്െറയും, പൂത്രന്െറ 
യും പരിശുഭ്ധാത്മാവിന്െറയും നാമത്തില് ബഫ്ലിസ്മപ്പെടുന്നു. 

ചോകദുംം അകമേയുള്ള മൃത്മീയമായ കൃപ എന്താകുന്നു ? 
മുത്തരം. പാപത്തിന്നു മരണവും. നീതിക്കു പുതിയ ജനനവും 

ആകുന്നു; എന്തെന്നാല് പ്രകൃതിയാല് പാപത്തില് ജനിച്ചവരും ക്രോ 
ധത്തിന്െറ മക്കളൂഥായ നാം ഇതിനാല് കൃപയുടെ മക്കളായി തീരുന്നു. 

[ 

ചോച്ചം, ബപ്സ്തപ്പെടുവാനുമ്ള ആളുകളില് വേണ്ടുന്നതു എ 
ന്താകുന്നു ? 

ഉത്തരം. പാപത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന്നുമ്മ മാനസാന്തരവും, 
ആ സക്രുമെന്തില് ദൈവം അവക്കു ചെയ്യിട്ടുള്ള വാശ്ദഞ്തങ്ങളെ അവര 
തുറപ്പായി വിശ്വസിക്കുന്നതിന്നുമ്ള വിശ്വാസവും തന്നേ. 
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3ചാദ്യം.ഛു എന്നാത ചെറുപ്രായം ഫേതുവായിട്ടു അവയെ നിറ 
വേറവുവാന് കഴിയാത്ത ശിശുകടപെ. ബഫ്ഠിസ് ചെയ്യുന്നതു എന്തുകൊണ്ടു ! 

ത്തരം. അവര് തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദികമ മൂലം, അവ രണ്ടി 
നെയും വാശത്തം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു ആകുന്നു; പ്രാപുിയാകുമ്പോഠം 
ആ വാഷ്ത്തം തങ്ങ തന്നേ നിവത്തിക്കേ ണ്ടതാകുന്നു. 

ചോല്യം. കത്മാവിന്െറ അത്താഴം എന്ന സക്രമെന്ുതു നിയമിക 
പ്പെട്ടതു എന്തിന്നു ? 

ഉത്തരം. അതു മശിഹായുടെ മരണയാഗകത്തെയും, അതിനാല് ന 
മുക്കു ലഭിക്കുന്ന നന്മകളക്കെയും കുറിച്ചു ഇടവിടാതുമ്ള ഓമ്മെക്കായിട്ടു നിയമി: 
കിപ്പട്ടും 

ചോഷ്ചം. മത്താവിനെറ അത്താഴത്തില് പുറമേയുക്ക അംശമോ 

അടയാഭ മോ എന്മാകുന്നു ? 

ത്തരം. അപ്പവും വിഞ്ഞും ; ഇവയെ കൈക്കൊള്ളേണമെധര ക 

ത്താവു കല്ലിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ചോദ്യം. അകമേയുള്ള, അംശമോ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുവോ ഏ, 
ന്താകുന്നു ? 

ഉത്തരം. മശിഹായുടെ ശരീരവും രക്തവും തന്നേ ടു ഇവയെ ക 

്മാവിനെറ അത്താഴത്തില് വിശ്വാസികഠ വാസൂവമായും നിശ്ചയമായും 

വാങ്ങി കൈക്കൊക്ളൂന്നും 

ചോദ്യം. അതിനാല് നമക്കു ലഭിക്കുന്ന നന്മകക എന്താകുന്നു ? 

കത്തരം. നമ്മുടെ ശരീരങ്ങദഠ അപ്പവും വിങ്ങും കൊണ്ടു ബല 

പ്പെട്ടു ആശ്വാസപ്പെടുന്നതുപോലെ തന്നേ, നമമുടെ ആത്മാക മശി 

ഫായുടെ ശരീരവും രക്തവുംകൊണ്ടു ബലപ്പെട്ടു ആശ്വാസപ്പെടുന്നു. 

ചാലും. കത്താവിനന്െറ അത്താഴത്തിന്നു വരുന്നവരില് വേണ്ടു 

ന്നതു എനാകുന്നു : 

ത്തരം. അവര തങ്ങ ചെയ്യുപോയ പാപങ്ങള്ലെക്കുറിച്ചു നേ 

രായി മാനസാന്തരപ്പെട്ട, പൃതിയ ജീവികം ജീവിപ്പാ൯ ഉറപ്പായി നിശ്ച 

യിച്ചിരിക്കുന്നുവോ എന്നും മശിഹായുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ചു നന്ദിപൂവ്വമു 

ക, ഓമ്മയോടെ അവന് മൂലം ഭൈവത്തിനെറ കരുണയില്, ജിവനുമ്മു വി 

ശ്വാസം ഉള്ളവരോ എന്നും ; സകല മന്ദക്ഷരോടും സ്സ്റേഹമായിരിക്കുന്നു 

വോ എന്നും തങ്ങ തന്നേ ശോധന ചെയ്യേണ്ടുന്നതാകുന്നു. 
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അതാതു ഇടവകയിലെ പട്ടക്കാര൯ തെറ അടക്ക അയകുപ്പെഴുന്ന ജട 

കപ്പൈതങ്ങളില് തനിക്കു യുക്തമെന്നു തോന്നുന്നേടത്തോളം ആഭകെ. 

ഞായറാഷ്്ുയോ പെരുനാളിലോ വൈകുന്നേരത്തെ പ്രാത്ഥനയില് രണ്ടാം 

പാഠം കഴിഞ്ഞശേഷം ഈ ചോദ്യോത്തരത്തില് ചില ഭാഗം പഭ്ജിയില്വെ 

4 പരസ്യമായി താല്ൃഷ്യത്തോടെ പഠിപ്പിക്യം അതിത അവരെ ശോധന. 

ചെയ്കയും വേണം. 

തന്തമാ൪, തമള്ളമാര, യജമാനഡാ൪, യജുമാനസ്ത്രികഗം എന്നിങ്ങനെയുഭചവ൪ 

തങ്ങമു ടെ പൈതങ്ങഠം, വേലക്കാ൯ മുതലായവരില് ഈ ചോദ്യോത്തരം പ 

ിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരെ നിയമപ്രകാരമുമ്ഭ സമയത്തു പള്ളിയില് അയഷ്ഠയ അവ൪ 

പഠിപ്പാ൯ ഇവിടെ നിയോഗിച്ിട്ടുഭളതൊക്കെയും പഠിഷടതീരുംവരെ അന്ദ 

സരണുത്തോടെ പടുകാരനെ ശ്രദ്ധിക്കയും, വരുതിപോലെ നടക്കയും ചെ 

യ്കാ൯ ചട്ടംകെട്ടെണം. 

പൈതങ്ങഠം മുതിന്നു തങ്ഞജമൂ.ടെ സ്വഭാഷയിര വിശ്വാസപ്രമാണവും, ക 

ത്താവിനെറ പ്രാത്ഥനയുംം പത്തുകല്ലനകമും ചൊല്ലുവാനുംം ച്ചരുക്കുത്തിലു 

ഒജ ഈ ചോല്ലോത്തര പൃസ്തുകത്തിലെ മാഠു ചോഭ്ൃങ്ങഗക്കു ഉത്തരം പറവാ 

നും പ്രാപ്യീയായ ഉടു തന്നേ, അവരെ എപ്പിസ്ലോപ്പായുടെ അഴ്ചക്കല് കൊ 
ണ്ടുവരെണംം അവരുടെ സ്ഥിരീക രണെത്തിന്നു സാക്ഷിയായിര.പ്പാ൯ ആ 
ളൊന്നിന്നു ഒരു ജ്ഞാനപിതാവോ., ജ്ഞോനമാതാവോ ഉണ്ടായിരിക്കയും 

വേണംം 

സ്ഥിര കരണത്തിന്നായിട്ട പൈതങ്ങളെ തന്െറ അട്ട്ക്കല് കൊണ്ടുവരുവാന് 
എപ്പി ഡ്പോപ്പാ എപ്പോഴെങ്കിലും അറിവു കൊടുത്താതം, എല്ലാ ജടവകപ്പടു 
ക്കാരും, സ്ഥിരീകരികുപ്പെട്ുവാ൯ യോഗ്ൃതയുള്ളവരെന്നു തങ്ങഠംക്കു തോന്നു 
ന്നവരുടെ പേരുകശ എപ്പിസ്പോപ്പായുടെ അടുക്കല് കൊണ്ടുവരികയോം എ 
ഴുതി കായ്യ്യൊപ്പിട്ട അയയഷ്കുയോ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു., ആയവരെ എലപ്പിസ്കോ 
പ്പായിക്ക ബോധിച്ചാല് താഴെ വരുന്നപ്രകാരം സ്ഥിരീകരണം ക്ഴികയം 
യവ്വണം. 
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ബഫ്ല്ലിസ്മുകഴിഞ്ഞു വിവേക്പ്രായംവന്നവരുടെമേത 

കൈക വെക്കുന്നതായ 

സ്ഥിരികരണത്തിനെറ 
ആചലാരക്രമം 

ഭ് നിശ്വിതനാളില്ം സ്ഥിരീകരികപ്പെടുവാനുമജവ൪ ഒക്കെയും എപ്പിസ്പോപ്പായു 

ടെ മമ്പാകെ ക്രമമായി നിലൃക്ഛമ്പോഠം എപ്പിസ്കോപ്പായോ താ൯ നിയമിച്ച 

മറെറാരു ശുശ്ര്രക്മകനോ ഈ താഴെയുട്ല അവതാരിക വായിക്കെണം. 

സ്ഥിരീകരണം കൈക്കൊല_ള.ന്നവക്കു അതിനാല് അധികമായ ആത്മി 

കാടിവൃഭ്ധി ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്നു വിശ്വാസപ്രമാണവും, കത്താവിന്െറ പ്രാ 

ത്ഥനയും, പത്തു കല്പനകളും ചൊല്ലുവാനും. ചോല്ലോത്തരപുസ്കത്തിലെ 

മറ൮ ചോദഭ്ൃങ്ങനക്കു മൃത്തരം പറവാനും പ്രാപ്യിയായവരെ അല്ലാതെ, 

മററാരെയും മേലാല് സ്ഥിരീകരിക്കരുതെന്നു കല്ലിക്കുന്നതു കൊള്ളാമെന്നു 

സഭെക്കു തോന്നിയിരിക്കുന്നു ; ഈ കല്പന ആചരിക്കുന്നതു ഏററവും യുക്ത 

മവകുന്നു ; ആയതു, പൈതങ്ങറ്ം തങ്ങമക്കു വിവേകപ്രായം വന്നു, ബപ! 

സ്തൃയിത തങ്ങളുടെ ജ്ഞാനമാതാപിതാക്കുന്മാ൪ തങ്ങഠ്ക്കു വേണ്ടി വാശത്തം 

ചെയ്ൃതിനെ പഠിച്ചു, ആയതിനെ സഭെക്കു മുയ്ധാകെ തങ്ങ തന്നേ സ 

മ്മതിച്ചു സ്വന വായ് കൊണ്ട പരസ്ൃമായി സ്ഥിരമാക്കി ഉറപ്പിക്േണ്ടതി 

ന്നും സ്വന്തവായ് മൊഴിയാല് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കായ്യങ്ങക്ടെ വിശ സൂ 

തയോടെ പ്രമാണിപ്പാ൯ ദൈവകൂപ.കൊണ്ടു ഇനി ഏപ്പോഴും ഉ ത്സാഹിക്കു 

മെന്നു വാശ്ഭത്തം ചെയ്േണ്ടതിന്നും ആകുന്നു. 

ഭ് അതിനെറശേഷം എപ്പിസ്ലോപ്പാ ചൊല്ലേണ്ടതു, 

നിങ്ങളുടെ ബഫ്ിസ്കയില് നിങ്ങളുടെ പേക്കു ചെയ്യിരിക്കുന്ന ഭയഴക്തിക 

രമായ വാശ്മത്തവും പ്രതി്ഞേയും ഇവിടെ ലൈവത്തിന്െറയും, ഈ സഭാ 

യഷോഗത്തിനെറയും മുമ്പാകെ പുതുക്കി, അവയെ നിങ്ങ തന്നേ സ്ഥിരമാ 

ക്കി ഉറപ്പിക്കയും, നിങ്ങളുടെ ജ്ഞോനമാതാപിതാക്കുന്മാ൪ അന്നു പ 

വേണ്ടി ഏററിട്ടുള്ള എല്ലാ കായ്യങ്ങള്ലെയും നിങ്ങ വിശ്വസിച്ചു പ്രമാണ 

കേണ്ടതെന്നു സമ്മതിക്കയും ചെയ്യുന്നുവോ & 
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6 ഓരോരുത്തന് ഉറക്കെ ഉത്തരം പറയേണ്ടതു, 

ഞാന് ചെയ്യന്നു. 

എപ്പിസ്കോപ്പാ. 

നഷുടെ സഹായം കത്താവിന്െറ നാമത്തില് ആകുന്നു. 

പ്രതിവാകൃം. ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിച്ച കത്താവു 

തന്നേ. ട 

എപ്പിസ്കോപ്പാ. കത്മാവിന്െറ നാമം വാ്ൃപ്പെടടതാകട്ടെ ; 

പ്രതിവാകൃം. ഇന്നുമുതല് എന്നന്നേക്കും തന്നേം 

എപ്പിയ്യോപ്പാ. മത്താവേ, ഞങ്ങളൂടെ പ്രാത്ഥനകമ കേഠരക്കേ 

ണമേ; 

പ്രതിവാകയം. ഞങ്ങളുടെ നിലവിളി തിരുസന്നിധിയില് വരുമാ 
റാകട്ടെം 

എപ്പിസ്കോപ്പാ. നാം പ്രാത്ഥിക്ക. 

സവ്ൃക്തനും നിത്ൃനുമായ ഭൈവമേ, നിന്െറ ഭൂത്യരായ ഇവരെ വെ 

ത്താലും പരിശുഭ്ധാത്മാവിനാലും വീണ്ടും ജനിപ്പിപ്പാ൯ നിനക്കു ഇഷ്ടം 
തോന്നി, ഇവരുടെ സകല പാപങ്ങളുടെയും മോചനം ഇവക് നീ നല്ലി 

യിരിക്കുന്നുവല്ലോ ; കത്താവേ. ആശ്വാസപ്രദനായ പരിശുഭ്ധാത്മാവിനാ 

ല് ഇവരെ ബലപ്പെടുത്തി, നിന്െറ കൃപയുടെ പലവിധ വരങ്ങളാകുന്ന 
ജ്ഞാനത്തിനെറയും വിവേകത്തിനെയും ആത്മാവിനെ. ആലോചനയുടെ 
യും ആത്മീയ ബചത്തിന്െറയും ആത്മാറിനെ, പരിങ്ഞാനത്തിന്െറയും 

സത ദൈവഭക്തിയുടെയും ആത്മാവിനെ നാദ്രതോവും ഇവരില് വഭ്ധിപ്പി 

ക്കേണമേ ടു കത്താവേ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും നിന്നെയുളമ പരിശുഭ്ധഭയ 

ത്തി൯ ആത്മാവുകൊണ്ടു ഇവരെ നിറെക്കേണമെന്നു ഞങ്ങ നിന്നോടു 
അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമെന്, 

4 അതിസെറ ശേഷം എല്ലാവരും ക്രമത്തില് എപ്പി മസ്ലോപ്പായുടെ മുമ്പാകെ മുട്ട 
കത്തിയിട്ട എപ്പിസ്കോപ്പാ ഓരോരുത്തരുടെയും തലമേല്ത കൈ വെ. ചൊ 
ല്ലേണ്ടതും 

കുത്താവേ. നിന്െറ ഈ പൈതല് [നിന്െറ ഈ ഭാസന്] എന്നേക്കും നി 
നക്കുള്കവ [നാ യിരിക്കേണ്ടതിന്നും, നിന്െറ നിതൃരാജുത്തിലേക്കു വരു 
വോഭൃവും, നിനെറ പരിശുഭ്ധാത്മാവില് ദിവസംതോറും അധികമധികം 
ചഭ്ധിക്കേണ്ടതിന്നും നിന്െറ സ്വഗ്ലീയകൂപകൊണ്ടു [ഇവനെ] കാക്കേണ 
മേ. ആമെനം 
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ഭ് അതിന്െറ ശേഷം എപ്പിസ്സോപ്പാ ചൊല്ലേണ്ടതു, 

കത്താവു"നിങ്ങളോടുതൂടെ ഇരികുട്ടെ. 

പ്രതിവാകും. നിന്െറ ആത്മാവോടുക്രടെയും. 

ഭ് പിന്നെ എല്ലാവരും മടടക്കുത്നിക്കൊണ്ടിരിക്കെ എപ്പിസ്കോപ്പാ ചൊല്ലേണ്ടു, 

നാം പ്രാത്ഥിക്ു, 

സ്വഗ്രത്തിലുള്ളവനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നിന്െറ നുമം പരിശുഭ്ധ 
മാക്കപ്പെടേണമേ. നിന്െറ രാജ്യം വരേണമേ. ന൩നെറ ഇഷ്ടം 

സ്വഗ്ലൃത്തിലെപോലെ ഭൂമിയിലും ചെയ്യപ്പെടേണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദി 

വസവുമുള്ള അപ്പം ഇന്നു ഞങ്ങമുക്കു തരേണമേ. ഞങ്ങളുടെ നേരെകു 

ററം ചെയ്യുന്നവരോടു ഞങ്ങറ്ം ക്ഷമിക്കുന്നതുപോലെ. ഞങ്ങളുടെ കുററ 

ങ്ങദപെ. ഞങ്ങഭോടും ക്ഷമിക്കേണമേ. ഞങ്ങളെ. പരീക്ഷയിലേക്കു കട 

ത്താതെ, ഞങ്ങക്ചെ ദോഷത്തില് നിന്നു രക്ഷിക്കേണമേ. ആമെന്. 

ഈ അപേക്ഷയും ചൊല്ലെണം. 

ദിവ്യ മഹിമെക്കു നല്ലതും പ്രസാദമുഭമ്മതുമായ കായ്യങ്ങട്െ ഞങ്ങ ഇച്ഛ 

ക്കയും പ്രവത്തിക്കയും ചെയ്യുമാറാക്കുന്ന സവ ശക്തനും നിതൃനുമായ ദൈ 

വമേ, നിന്െറ ഭൂതൃരായ ഇവരോടു നിനക്കുള്ള പ്രീതിയെയും കൃപാകുടാ 

ക്ഷത്തെയും കുറിച്ചു ഇവക്കു (ഈ അടയാഭ.ംകൊണ്ടു നിശ്ചയം വരുത്തു 

വാനായിട്ടു നിന്െറ വിശുഭ്ധ അപ്പൊസ്പലന്മാരുടെ നടപടിപ്രകാരം ഇ 

പ്പോഠഠ ഞങ്ങളു ടെ കൈക വെച്ചിട്ടു്ള ഇവക് വേണ്ടി ഞങ്ങ നിന്നോ 
ടട താണ്മയായി അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഇവരുടെ മേല് നിന്െറ പിയ്കകൈ 

എപ്പോഴും ഇരിക്കുമാറാകേണമേ ടു ഇവരോടു മൂടെ നിന്െറ പരിശുഭ്ധാ 

ത്മാവു എപ്പോഴ്ചം ഇരിക്കുമാറാകേണമേ ടയ ഇവക്കു ഒടുവില് നിതൃജീവ൯ 

ലഭിക്കത്തക്വണ്ണണും നിന്െറ വചനത്തിനെറ അറിപിലും അനുസരണത്തി 

ലൂം ഇവരെ നടത്തേണമെന്നു നിന്നോടും പരിശുഭ്ധാത്മാവിനോടും കൂടെ 

എന്നും ഏകടദൈവമായിം കാലാവസാനം ക്രടാതെ ജീവിച്ചുവാഴന്നവനാ 

യി ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ യേശുമശിഹാ മൂലം ഞത്ങറ്ര നിന്നോടു 

അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമെന്,. 

സവ്വൃശക്തനായ കത്മാവേ. നിതു കൈവമേ. നിന്െറ മഹാ ശക്തിയുള്ള 

സംരക്ഷണകൊണ്ടു ഞങ്ങഠ ഇവിടെയും എന്നേക്കും ശരീരത്തിലും ആ 

ത്മാവിലും പാലി ദപ്പെടേണ്ടതിന്നു, ഞങ്ങളുടെ പൃദയങ്ങദ്വെയും ശരീര 

ഞ്ങക്ലെയും നിന്െറ പ്രമാണങ്ങളുടെ വഴികളിലും, നിന്െറ കല്ലനകമക്കു 

ചേന്ന ക്രിയകങ്ളിലും നടത്തി! ശുദഷ്ധികരിച്ചു ഭരിപ്പാന് ഇഷ്ടം തോന്നേണമെ 

ന്നു ഞങ്ങളുടെ കത്താവും രക്ഷിതാവുമായ ഭയേശുമശിഹാമുലം ഞമ്ങഠ നി 

ന്നോടട അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമെന്. 



പധ തി സ്ഥിരികരണെത്തിസെറ ആചാരക്രമം [| 

6 അതിസെറ ശേഷം എപ്പിസ്കോപ്പാ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച ചൊല്ല്ലേണ്ടതു, 

പിതാവും. പുത്രനും, പരിശുഭ്ധാത്മാവുമായുള്ള സവ്വശക്തനായ ദൈവ: 

ത്തിന്െറ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ മേല് ഉണ്ടായി, എന്നേക്കും നിങ്ങച്ചോ 
ടു ക്രടെ ഇരിക്കട്ടെ. ആമെന്,. 

€ സ്ഥിരികരികപ്പെടടകയോ, സ്ഥിരീകരികുപ്ചെട്ടവാ൯ മനസ്സവെഷ്ച് ഒരുങ്ങുക 
മയാ ചെയ്യുന്നതുവരെ, ഒരുത്തരെയും വിശുഭ്ധ സംസഡ്ശൂത്തിന്നു കൈക്കൌള്ള 
രത. 
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വിവാഹത്തിനെഠറ 
ആാരക്രമം 

“ഒ കാലത്തേ ശുശ്രൃഷ്ഷയിലോ (കാലത്തു ശുശ്രൂഷ്ഷയില്ലെങ്കില്) വൈകുന്നേരത്തെ 
ശുശ്രുഷയിലോ രണ്ടൊംപാഠം കഴിഞ്ഞയുടനെ, വിവാഹം ചെയ്യാനിരിക്കു 
ന്ന എല്ലാവരെയും കുറിച്ച പള്ളിയില് വെഷ്് വെവ്വേറെ മൂന്നു ഞായറാ്യുയിത 
വിവാഹപരസൃത്ങമെ പ്രസിദ്ധിപ്പെടുടത്തെണം ; വട്ടക്കാര൯ പതിപി൯ 
പ്രകാരം ചൊല്ലേണ്ടതു ഹഎന്തെന്നാരതം 

വ] ടല -------ച ഇ _ഇ-------- തമ്മില് വിവാഹം ചെ 
ജ്ാനിരിക്കുന്നു എന്നു ഞാന് പരസ്യം ചെയ്യുന്നു, ഇവര് രണ്ടുപേരും വി 
ശുഭ്ധ വിവാഹത്തില് തമ്മിത ചേരരുതു എന്നുള്ള കാരണമാകട്ടെ, ന്യായ 
മുള്ള വിരോധമാകട്ടെ ഉ ണ്ടെന്നു നിങ്ങളിത ആരെങ്കിലും അറിയുന്നു എ 
ജില്, അതിനെ അറിയിക്കണം. ഇതു ഒന്നാമതു, (രണ്ടാമതു, അല്ലെ 
ല് മൂന്നാമതു) വിളിച്ചുചൊല്ലുന്നതു. 

“ വവവാഹം ചെയ്ത്രാനിരിക്കുന്നവ൪ വെവ്വേറെ ജടവകകളിരു പാക്കുന്നു എ 
കിത, ആ രണ്ടു ജടവകകളിലും വിമിച്ചൊല്ല കഴിക്കണം ; ഒരു ഇടവക 

യിലെ ചട്ടക്കാര൯ മൂന്നു പ്രാവശ്യം വിമിച്ചചൊല്ല കഴിച്ച എന്നുള്ളതിന്നു മ 

െറ ഇടവകയിലെ വട്ടക്കാരനില്നിന്നു ഒരു സാക്ഷ്ൃപത്രം കൂടാതെ അവ 

രുടെ വിവാഹം കഴിക്കരുതു. 

“൦ വിപാഫം കഴിക്കുന്നതിന്നു നിശ്ച്യിച്ചിരിക്കുന്ന നാളിലും സമയത്തും വിവാ 

ഫം ചെയാനിരിക്കുന്നവ൪ തങ്ങളുടെ ബന്ധുകുലോട്ടം ക്രട്ടുകാരോടും ടെ 

പട്ളിയുടെ നട്ടവില് വന്നും അവിടെ വുരുഷ൯ വലത്തുഭാഗത്തുംം സ്റ്റി ഇ 

ടത്തുഭാഗത്തുമായി ഒന്നിച്ച് നിന്നിട്ട പ്രെഷ്ത്രിഠ൪ ചൊല്ലേണ്ടതു എന്തെന്നാതം, 

പ്രിഷമമ്മവരേ, ഈ പുരുഷനെയും ഈ സ്റ്റീയെയും വിശുഭ്ധ വിവാഹ 

ത്തില്, ഒന്നിച്ചു ചേപ്പാനായിട്ടു നാം ഇവിടെ ദൈവസന്നിധിയിലും, ഞന 
സഭായോഗത്തിനെറ മുമ്പാകെയും ക്രടിയിരിക്കുന്നു ; വിവാഹം മാനമുള്ള 

അവസ്ഥയും, മനുഷ്യന് കുററം ക്രടാതെയിരുന്ന കാലത്തു ദ്വൈവത്താല് 

നിയമികുപ്പെട്ടതും, മശിഹായും അവന്െറ സഭയും തമ്മില് ഉള്ളു ഞ്ഞാനാ 

ത്ഥമായ ഐകുൃതയെ നമക്കു ലക്ഷ്ൃപ്പെടുത്തുന്നതും ആകുന്നു ; ഈ വിശു 

ഭ്ധ അവസ്ഥയെ മശിഹാ താന് ഗലീലയിലെ കാനാവില് വന്നു തനെറ 

സന്നിധിയാലും, ഒന്നാമതു ചെയു അതിശയത്താലു൦ അലങ്കരിച്ചു ഒംഗി 
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വരുത്തി ; ഇതു സകല മനുഷ്ൃകും മാനമുള്കതാകുന്നു എന്നു വിശുഭ്ധ പൌ. 

ലൊസും ശ്ലലാഫിക്കുന്നു ; ആയതുകൊണ്ടു (അറിവില്ലാത്ത മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ 
മാംസേച്ഛുകക്കെയും മോഹങ്ങളെയും തൃപ്പിയാക്കുവാന് അവിവേകമായിട്ടു 
എങ്കിലും. നിസ്സാരമായിട്ടു എങ്കിലും, കാമവികാരമായിട്ടു എങ്കിലും ആരും വി 
വാഹത്തിന്നു തുനിഞ്ഞു പുറപ്പെടരുതു ; എന്നാല് ഏതു സാഭ്ധൃങ്ങകക്കായിട്ടു 
ഇതു നിയമികപ്പെട്ടു എന്നു വേണ്ടുംവണ്ണം വിചാരിച്ചിട്ടു, വണക്കുത്തോടും, 
വിവേകത്തോടും, ആലോചനയോടും, സുബോധത്തോടും. ഭൈവഭയ 
ത്തോടുംക്രടെ അതിന്നു ഏപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു. 

ഒന്നാമതു, കത്മാവിനെക്കുറിച്ചുഭം ഭയത്തിലും ബാലശിക്ഷയിലും. 
അവനെറ പരിശുഭ്ധനാമത്തിന്െറ മഹത്വത്തിന്നായിട്ടും വദത്തപ്പെടു 
വാനുള്ള സന്തതി ഉ.ണ്ടാകുവാനായിട്ടു വിവാഹം നിയമിക്പ്പെട്ടു. 

രണ്ടാമതു, പാപത്തെ അകറവുവാനായിട്ടും, വേശ്യാഭോഷത്തെ ഒ 
ഴിപ്പാനായിട്ടും, ഒ യ്രിയ ജയം എന്ന വരം ഇല്ലാത്തവ൪ വിവാഹം ചെ 
മശിഹായുടെ ശരീരത്തിലെ അശുഭ്ധിപ്പെടാത്ത അവയവങ്ങളായിട്ടു ത 
ഞ്ങക്ടെ. കാത്തുകൊദുവാന്വേണ്ടി അതു നിയമികപ്പെട്ടും 

മൂന്നാമതു, ഐശ്വയയത്തിലും അനത്ഥത്തിലും തമ്മില് തമ്മില് ,൭. 
ണ്ടാകേണ്ടുന്ന ക്രുട്ടായ്ത്െക്കും, സഹായത്തിന്നും, ആശ്വാഡത്തിന്നുമായിട്ടു 
അതു നിയമി പ്പെട്ടു. ഈ വിശുഭ്ധ അവസ്ഥയിലേക്കു ഇവ൪ ഇരുവരും 

ചേദ്പ്പെടുവാനായിട്ടു ഇപ്പോ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു. ആയതുകൊ 
ണ്ട ഇവര സ്യായമായി തമ്മില് യോജിപ്പിക്ചപ്പെട്ടുക്കടാ എന്നുമ്ളതിന്നു ത 
ക്ഷ കാരണത്തെ കാണിപ്പാന് ആക്കെങ്കിലും കഴിയുന്നതായാര അവന് ഇ 
പ്പോ പറയണപം്പ അല്ലെങ്കില് ഇനിമേല് ഒരിക്കലും പറയാതെ ജരി 
ലക്കണംം 

4! പിന്നെം വിവാഹം ക്ഴിവാനുമ്ളവരോടു അവന് പറയേട്ടെതു, 

നിങ്ങ വിവാഹത്തില്, ഡ്യായമായി ഒന്നിച്ചു ചേന്നുക്രടാത്ത യാതൊരു 
വിരോധമും്ടെന്നു നിങ്ങ ഇരുവരില് ആരെങ്കിലും അറിയുന്നു എങ്കില്, 
സകല ഫൃദയങ്ങളിലെയും രഹസൃങ്ങറം വെളിപ്പെടുന്ന ഭയങ്കരമായുക്കൂ 
വിധിന്ധളിത നിങ്ങ ഉത്തരം പറയേണ്ടുന്നവരാകകൊണ്ടു, ഇപ്പ്ോഠ്ര 
അതിനെ അറിയിച്ചുകൊമ്ഷേണമെന്നു ഞാന് നിങ്ങക്പോടു ഇരുവരോടും 
നിഷ്ണു൯ഷയായി കല്ലിക്കുന്നു. എന്തെന്നാല് ദൈവവചനപ്രകാരമല്ലാതെ 
യോജിക്കുപ്പെടുന്നവ൪ര അത്രയും ദൈവത്താല് കൂട്ടിച്ചേകപ്പെട്ടവരല്ല എ 
നും അവരുടെ വിവാഹം സ്യായമു്മതല്ല എന്നും നിശ്ചയമായി അറി 
ഞ്ടൂകൊഠവിന്, 
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“4 ആ കല്യാണ ദിവസത്തില് അവര് വേദവിധി ഹേതുവായിട്ടെങിലും സഭച്ച 

ട്ടം നിമിത്തമെങ്കിലും വിവാഹത്തില് തമ്മിത യോജികപ്പെട്ടക്രടാത്തവണ്ണം 
യാതൊരു വിരോധമുണ്ടെന്നു ആരെങ്കിലും അറിയികുയും വാദിക്യും ചെ 
യാത താ൯ പറഞ്ഞതിനെ തെളിയിക്കാമെന്നു താനും തന്നോടുകൂടെ മതിയാ 
യ ജാരമുൃക്കാരും വിവാഹം കുഷിവാനുമ്ള സ്രീ വുരുക്മന്മാക്കു ഉറപ്പു വരുത്തുക 
പങ്കിലും, ഇതില്വെ5) അവക്കുണ്ടാകുന്ന സകല നക്ടയങ്ങാക്കും ഉത്തരം പ 

റഞ്ഞുകൊള്ളാമെന്നു കരാറു എഴ്ടിതികൊടുക്ക എടിലും ചെയ്യുന്നപക്ഷം, പര 
മാത്ഥംം പരിശോധിചറിയുന്നതുവരെ ആ കമ്മം കഴിക്കാതെ നിറുത്തിവെ 

ക്കണംം 

“6 ഒരു വിരോധവും അറിയിക്കപ്പടന്നില്ല ഏങ്കിത, പട്ടക്കാര൯ പൂരുകനോടു 
പറയേണ്ടതു എന്തനെന്നാതം 

. വിവാഹത്തിനെറ വിശുഭ്ധ അവസ്ഥയില് ദൈവത്തിനെറ 
നിയമപ്രകാരം ഒന്നിച്ചു പാഫ്്യാനായിട്ടു നീ ഈ സ്റ്റിയെ നിന്െറ വിവാ 
ഹ ഭായ്യയായി കൈക്കൊളൂളു.മോ ? നി ഇവള്ലെ സ്റ്റേഹിച്ചു, ആശ്വസി 
പ്പിച്ചും മാനിച്ചു, ദിനത്തിലും സുഖത്തിലും രക്ഷികയും. മറെറല്ലാവരെയും 
ഉപേക്ഷിച്ചു, നിങ്ങ ഇരുവരും ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോശ മക്കെയും ഇവല്ലോ 
ടു മാത്രം ചേന്നിരിക്കയും ചെയ്യുമോ ? 

ഭ് വൃരുഷ്ഷ൯ ഉത്തരം പറയേണ്ടതു, 

ഞാന് ചെയ്യും. 

ന് ത്നതിസെറ ശേഷാം!പ്രെെസിററര്൪ സ്പ്ര്യോ$ പറയേണ്ട. എന്തെന്നാതം ) ണ്വ നസ് എ 

, വിലാഹത്തിന്െറ വിശുഭ്ധ അവസ്ഥയില് ലൈവത്തിന്െറ 
നിയമപ്രകാരം ഒന്നിച്ചു പാഷ്ണ്രാനായിട്ടു നീ ംരം പുരുഷനെ നിന്െറ വി 
വാഹഭത്താവായി കൈക്കൊളളൂ.മോ ? നീ ഇവനെ അനുസരിച്ചു, ശു 
ശ്രൃഷിച്ചും സ്റ്റേഹിച്ചും മാനിച്ചും ഭീനത്തിലും സുഖത്തിലും ഇവനെ രക്ഷി 
ക്കയും. മറെറപ്ലാവരെയും ഉപേക്ഷിച്ചു, നിങ്ങ ഇരുവരും ജ്വിച്ചിരി 

ക്കുമ്പോഠ ഒക്കെയും ഇവനോടു മാത്രം ചേന്നിരിക്കയും ചെയ്യുമോ ? 

ര സ്ര്രീ ഉത്തരം പറയേണ്ടെതു, 

ഞ്ാന൯ ചെയ്യം. 

ഭ്ര അതിസെറ ശേഷം ശുശ്രൂഷകന് പഠയേന്ടെതു, 

ഈ പുരുഷന്നു വിവാഹം ചെയ്താന് ഈ സ്ത്രിയെ കൊടുക്കുന്നതു ആരു് ? 

“ട് പിന്നെ അവ൪ തമ്മില് താഴെപഥയുന്നപ്രകാരം വാശത്തം ചെയ്യണം. 

ശുശ്രരക്മക൯ ഡ്ര്ര്യെ അവമു.ടെ പിതാവിസെറയോ ബന്ധുവിനെറയോ ക 
യ്്യിതനിന്നു ഏറഠു അവളൂ.ടെ വലത്തേ കൈ പുൃരുഷമെറ വലത്തേ കൈ 
കൊണ്ടു പിടിപ്പിക, ജപ്രകാരം അവനെക്കൊണ്ടു പായിക്കെണം. 
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ഞാ൯ നിന്നെ, ഇന്നുമുതല്, ഇനിമേലാത. നന്മ 

യിലും തിന്മയിലുംപ സമ്പത്തിലും ഒരിദ്ൃതയിലും, ദിനത്തിലും സുഖത്തിലും, 

മരണം നമ്മെ വേരപിരിക്കുന്നതുവരെ ഭ്ൈവത്തിന്െറ വിശുഭ്ധനിയമപ്ര 

കാരം സ്റ്റേഹിപ്പാനും, രക്ഷ്മിപ്പാനും എന്െറ വിവാഹഭായ്യയായി ഏറവു 

കൊളളുന്നു ; അതിന്നായി ഞാന് നിനക്കു വാശത്തം ചെയ്യുന്നു. 

4 അതിസെറ ശേഷം അവ൪ തങ്ങളുടെ കൈകഠം വിടെണം ; പിന്നെ സ്ത്രി 

തനെറ വലത്തേ കൈകൊണ്ടു പുരുഷസെഠ വലത്തേ കൈ പിടിക്കു ശുശ്രൂ 

ക്കന് പറയുന്ന വചനപ്രകാരം ചൊല്ലേണ്ടതു, 

___ഞാ൯-__-- നിന്നെ, ഇന്നുമുതല് ഇനിമേലാത,, നന്മ 

യിലും തിന്മയിലും, സമ്പത്തിലും ഒരിദ്രതയിലും, ദിനത്തിലും സുഖത്തിലും, 
മരണം നമ്മെ വേരപിരിക്കുന്നതുവരെ ഭൈവത്തിനെറ വിശുഭ്ധനിയമപ്ര 
കാരം സ്റ്റേഹിപ്പാനും, രക്ഷിപ്പാനും, അനുസരിപ്പാനും എന്െറ വിവാഹ 
ഭത്താവായി ഏറവ൮കൊളളുന്നു ; അതിന്നായി ഞാന് നിനക്കു വാശത്തം 
ചെയ്യുന്നു. 

4! അതിന്െറ ശേഷം അവര് വിണ്ടും കൈകഠം വിടെണം ; പിന്നെ പുരുഷ 
൯ സ്റ്ര്ീക്കു കൊട്ുപ്പാനായിട്ടു ഒരു മോതിരം പ്രരണ്ര്രിററക്കും പള്ളിശുശ്രൂക്ഷ 
ക്കാരന്നും മയ്യാട പ്രകാരമുള്ള പണത്തോടുക്രടെ പൃസ്പുകത്തിന്മേത വെക്കണം. 
പിന്നെ പ്രെസ്റ്റിലാ൪ ആ മോതിരം ഫുടുത്തും പൃരുഷ൯ അതിനെ സ്ര്രീയുടെ 
പ്രടത്തേ കയ്യുടെ നാലാം വിരലില് ഇടടവാനായിട്ടു അവന്നു അതിനെ കൊ 
ടടക്കണം. പിന്നെ പുരുഷന്൯ ആ വിരലിത മോതിരം ഇട്ടു അതിധ്മേല് പി 
ടിച്ചകൊണ്ടു പ്രെസ്സിററ൪ ചൊല്ലികൊടുക്കുന്ന പ്രകാരം ചൊല്ലേണ്ടു, 

ഈ മോതിരംകൊണ്ടു ഞാന് നിന്നെ വിവാഹം ചയ്യുന്ന, എനെറ ശരി 
രംകൊണ്ടു ഞാന് നിന്നെ മാനിക്കുന്നു, എന്െറ ഇഹലോകസമ്ഖത്തുകട്ചെ 
എല്ലാം ഞാന് നിനക്കു അവകാശമാക്കുന്നു ; പിതാവിനെറയും, വൃത്രന്െറ 
യും, പരിശുഭ്ധാത്മാവിന്െറയും നാമത്തില് തന്നേ. ആമെന്. 

4 വൃരുഷഥ൯ ആ മോതിരത്തെ ഡ്ര്രിയുടെ ഇടത്തേ കയ്യുടെ നാലാം വിരലിര 
ഇടശേഷം മോതിരത്തിന്മേരനിന്നു കൈ വിട്ടിട്ട അവര് ഇരുവരും മടകു 
ത്തെണം. അതിസെറശേഷം ശശ്രുഷക൯ ചചാല്ലേണ്ടത്ു, ട്ട 

നാം പ്രാ ത്ഥിക്ക. 

സകല മനുഷൃജാതിയെയും സ്തഷ്ടിച്ചു പരിപാലിക്കുന്നവനും, ആത്മീയ 
കൃപയെ ഒക്കെയും നല്ലുന്നവനും., നിതൃജീവന്െറ കാരണനുമായ നിത 
ഭൈവമേ, ഞങ്ങ നിന്െറ നാമത്തില് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന നിന്െറ ഭാസ 
രായ ഈ പുരുഷനെറമേലും ഈ സ്റ്റിയുടെമേലും നിന്െറ അനുഗ്രഹ 
ത്തെ അയകേണമേടു യിസ്റ്റാക്ഷം റിബെക്കായും തമ്മില് വിശ്വസൂതയോ 
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ടെ ഒരുമിച്ചു വസിച്ചിരുന്നതുപോലെ തന്നേ, ഇവരും, ഭരം മോതിര 
ത്തെ അടയാളമായിട്ടും സാക്ഷ്ൃമായിട്ടും കൊടുക്കയും വാങ്ങിദ്ടയും ചെയ്യ. 
പ്രക്ഷരം, തങ്ങദം തമ്മില് ചെയ്യ പ്രതിങ്ഞയെയും ഉ ടമ്പടിയെയും നിശ്ച 
യമായി പ്രമാണിച്ചു നില്ൃത്തിയാക്ഷി, പൂഷ്ണ്്റുസ്സറേഹത്തോടും സമാധാന 
ത്തോടുംക്രടെ എപ്പോഴും ഒരുഥിച്ചു പാത്തു, നിന്െറ കല്ലനകളിന്പ്രകാരം 
ജീവിപ്പാന് ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ യേശുമശിഹാമൂലം കൃപ ചെയ്യേണ 
മേം തആആമെന്ന, 

4 അതിനെറ ശേഷം പ്രരെസ്റ്രിറഠ൪ അവരുടെ വലത്തുകൈകമെ തമ്മില് ഇ 
നൈഷുകൊണ്ടു ചൊല്ലേണ്ടതും 

ഭൈവം ക്ൂട്ടിച്ചേത്തവരെ ആരും വേരപിരിക്കരുതു. 

ഭ് അതിമെറ ശേഷം ശുശ്രൂഷകനു ജനങ്ങളോടു പറയേണ്ടതു എന്തെന്നാല്. 

ഇ ---൦--ഇ-------വിശുഷ്ധ വിവാഹത്തില് തമ്മില് സമ്മതിച്ചും ആയ 
തിനെ ദ്ദൈവത്തിന്െറയും പരം സഭയുടെയും മുമ്പാകെ സാക്ഷിപ്പെടുത്തി 
അതിന്നായിട്ടു തമ്മില് വാശത്തം ചെയ്യു, ഒരു മോതിരം കൊടുക്കയും വാ 
ങ്ങികുയും ചെയ്യതിനാലും കൈ പിടിത്തത്താലും അതിനെ അറിയിച്ചതു 
കൊണ്ടു ഇവര് ഭത്താവും ഭായ്യയും ആയിരിക്കുന്നു എന്നു പ്വിതാവിന്െറ 
യും, വൂത്രനെറയും പരിശുഭ്ധാത്മാവിന്െറയും നാമത്തില് ഞാന് പ്രസി. 
ഭ്ധിപ്പെടുത്തുന്നു. ആമെന്. 

4 പിന്നെ ശുശ്രരഷ്ക൯ു ംരം അനുഗ്രഫഹംക്രടെ ചൊല്ലെണം. 

പിതാവായ ദൈവം, വിത്രനായ ദൈവം, വിരിശുഭ്ധാത്മാവായ മൈ 
വം നിങ്ങളെ. അനുഗ്രഹിച്ചു കാത്തു പരിപാലികുട്ടെ ടു കത്താവുയ തന്െറ 
കരുണകൊണ്ടു കൃപയോടെ നിങ്ങടെ കടാക്ഷിച്ചു, പരലോകത്തില് 
നിങ്ങനക്കു നിതൃജീവന് ഉണ്ടാകുവാന് തക്വഷ്ക്്നും ഇഹലോകത്തില് നി 
ങ്ങ തമ്മില് അനുക്രലമായി പാക്കേണ്ടതിന്നു, നിങ്ങ. സകല ആത്മി 
യ അനുഗ്രഹങ്ങദ്ഠകൊണ്ടും കൃപകൊണ്ടും നിറെട്ട്ടെ, ആമെന്. 

ഭ് അതിനെറ ശേഷം ശുശൂഷകനോം പടടിശുശ്രുകക്കാദരോ കത്താവിന്െറ 

മേശയിങ്കലേക്ക് ചെന്നും പരം താഴെയുദഭ സജിത്തനം ചൊല്ലുകയോ പാടുക 
യോ ചെയ്യേണം. 

൧൦൨൧ ഗമകം ൧൭൨൮-൧൦ സങ്കിത്തനം. 

യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ടു അവന്െറ വഴികഷില് നടക്കുന്ന ഏവനും ടാ 

ഗൃവാ൯ട്ട ടു 

നിന്െറ കൈകളൂടെ അഭ്ധ്വാനഫലം നീ തിന്നും; ൩ ഭാഗ്യ, 

വാന് ടു നിനക്കു നന്മ വരും. 
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നിന്െറ ഭായ്യ നിന്െറ വീട്ടിനകത്തു ഫലപ്രദമായ മുന്തിരിവള്ളി 

പോലെയും, നിന്െറ മകം നിന്െറ മേശെഷജ ചുറ൮ം ഒലിവുതൈെകഠ. 

പോലെയും അരിക്കും. 

യഫോവാഭക്തനായ പുരുഷന് ഇങ്ങനെ അയശഗ്രഫികുപ്പെട്ടവ 

നാക്കും: 

യഫോവ സീയോനിതനിന്നു നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും ടു നിന്െറ 

ആയുഷ്യാല മൊക്കെയും നി യെരൂശലേമിനെറ നന്മയെ കാണും. 

നിന്െറ മടംളൃടെ മക്കക്വെയും നി കാണും. യിസ്വായേലിനേല് 

സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ. 

പിതാവിന്നും. വൂത്രന്നും, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്നും മഹത്വം ഉണ്ടാ 
കട്ടെ ; 

ആ ലിയിങ്കലും, ഇപ്പോഴും, എന്നേക്കുമുമ്ക പ്രകാരം തന്നേ. ആമെന്ം 

ഭര് അല്ലങ്കില് രം സഭീത്തനം. 

൧൭൭ 727600000൧". ൬൭-൧൦ സജിത്തനം. 

ഭൈവം നോടു കൂപചെയ്യു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മ; അവര് 
തനെറ മുഖത്തെ നഷ്ടടെ മേല് പ്രകാശിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. 

നിമെറ വഴി ഭൂഥിയിലുംയനിന്െറ രക്ഷ സകല ജാതികളുടെ ഇട 
യിലും അറിദയണ്ടതിന്നു തന്നേ. 

ഷൈൈവമേ, ജാതികഠം നിന്നെ സ്ത്ൂതിക്കും ടു സകല ജാതികളം നി 
ന്നെ സ്ൃരിക്കും. 

ദു. തികം സന്ോഷിച്ചു ഘോഷിച്ചുല്ലസിക്കും ടു നീ വംശങ്ങക്ടെ 
നേരോടെ വിധിച്ചു ഭൂഥിയിലെ ജാകികളെ ടരിക്കുന്നുവല്ലോ. 

ദൈവമേ, ജാതികര നിന്നെ സ്തൂതിക്കും ; സകല ജാതികളും നി 
ന്നെ സ്തൂതിക്കം, 

ഭൂമി അതിന്െറ അനുഭവം തന്നിരിക്കുന്നു ടു ദൈവം, നമ്മുടെ 
ദൈവം തന്നേ, നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും. 
ദൈവം നകെ അനുഗ്രഹിക്കും ; ഭൂമിയുടെ അവൃതികഠം ഒക്കെയും ആ 
വനെ ടയാംപ്പടുഠം 

പിതാവിന്നും പുത്രന്നും പരിശുഭ്ധാത്മാവിന്നും മഫത്വം തൂ ണ്ടാകട്ടെ 

ആകിയികചും, ജപ്പോഴം, എന്നേക്കുമുള്ള പ്രകാരം തന്നേ. ആ 
ഭിമന്, 

11 
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4 സങിത്തനം കഴിഞ്ഞശേഷം, പുരുഷനും സ്റ്രിയും കുത്താവിനെറ മേശെക്കു 
മുമ്പില് മുട്ടുകുത്തെണം. പ്രെസ്ത്ര്രിററ൪ മേശയികല് നിന്നുകൊണ്ടു, അവരു 
ടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു ചൊല്ലേണ്ടു, 

തത്താവേ, ഞങ്ങളോടു കരുണയുണ്ടാകേണമേ. 

പ്രതിവാകൃം. മശിഹായേ. ഞങ്ങളോടു കരുണയുണ്ടാകേണമേ. 
ശുശ്രൂുഷക൯. കത്താവേ; ഞങ്ങളോടു കരുണയുണ്ടാകേണമേ. 

സ്വശ്ലുത്തിലുള്ളവനായ ഞങ്ങളടെ പിതാവേ, നനിനെറ നാമം പരിശു 
ഭ്ധമാക്കപ്പെടേണമേ. നിന്െറ രാജ്യം വരേണമേ. നിന്െറ ഇഷ്ടം 
സ്വശ്ലൂത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലും ചെയ്യപ്പെടേണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദിപ 
സവുമുമ്മ അപ്പം ഇന്നു ഞങ്ങധക്കു തരേണമേ. ഞങ്ങളു ടെ നേരെ കുററം 
ചെയ്യുന്നവരോടു ഞങ്ങ ക്ഷമിക്കുന്നതുപോലെ. ഞങ്ങളുടെ കുററങ്ജ 
ക്ലെ. ഞങ്ങക്ലോടും ക്ഷമിക്കേണമേ. ഞങ്ങക്ചെ പരിക്ഷയിലേക്കു കടത്താ 
തെ, ഞങ്ങടെ ഭോഷത്തില്നിന്നു രക്ഷിക്കേണമേ. ആമെന്. 

ശുശ്രൂഷക൯. കത്താവേ, നിന്െറ ദാസനെയും, നിന്െറ ഭാസി 
യെയും രക്ഷിക്കേണമേ ; 

പ്രതിവാകൃം. ഇവര നിങ്കല് ദശ്രയിക്കുന്നുവല്ലോ. 
൦ ശ്ുശ്രുഷകന്. കത്താവേ, നിന്െറ വിശുഭ്ധസ്ഥലത്തുനിന്നു ഇവക്: 
സഹായം ചെയ്യേണമേ, 

പ്രതിവാകും. ഇവരെ എപ്പോഴും കാത്തുകൊള്ളേണമേ. 
ശുശ്രൂഷകന്. മുവക്കു ബലമുദ്മ ഗോപൂരമായിരിക്കേണമേ ; 

പ്രതിവാകുംം ഇവരുടെ ശത്രുക്കളുടെ മുഖത്തുനിന്നു തന്നേ. 
ശുശ്രുഷക൯. തത്താവേ. ഞങ്ങകൃടെ പ്രാത്ഥന കേമദക:ണഠേ. 

പ്രതിവാകൃം. ഞങ്ങടെ നിലവിദകിയും തിരുസന്നിധിയില് വ 
രുമാറാകട്ടെ. 

ശുശ്രുഷക൯ 

അബ്രാഹാമിന്െറ ദൈവമേ, യിസ്റ്റാക്കിന്െറ ദൈവമേ, യാക്കോബി 
ന്െറ ദൈവമേ, നിന്െറ ഈ ഭാസരെ അനുഗ്രഹിച്ചു നിന്െറ വിശു 

ഭ്ധവചനത്തില് ഇവക്കു പ്രയോജനമായി ഇവ൪ പഠിക്കുന്നതെല്ലാം ശരി 
യായി നിവത്തികേണ്ടതിന്നു നിതൃജിവനന്െറ വിത്തു ഇവരുടെ ഹൃദയ 
ങ്ങളില് വിതെക്കേണമേ. കത്താവേ, സ്വശ്ലൃത്തില്നിന്നു ഇവരെ കടാ 

ക്ഷിച്ചു, ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കേണമേ. അബ്രാഹാമിന്നും സാറായിക്കും 

വലിയ ആശ്വാസത്തിന്നായിട്ടു നിന്െറ അനുഗ്രഹത്തെ നീ അയച്ചതു 

പോലെ തന്നേ, നിന്െറ ഈ ലാസര് നിന്െറ ഇഷ്ടത്തെ അനുസരിച്ചു, 

നിന്െറ സംരക്ഷണയിന് കിഴെ എപ്പോഴും ക്ഷേമത്തോടെ ഇരുന്നു, ഇ 
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വരുടെ ജീവപയ്യന്തം നിന്െറ സ്റ്റേഹത്തില് സ്ഥിരമായി വസിക്കേണ്ട:മി 

ന്നായിട്ടു ഇവരുടെമേല് നിന്െറ അനുഗ്രഹത്തെ അയക്കേണമെന്നു ഞു 

ങ്ങളുടെ കത്താവായ യേശുമശിഹാമൂലം ഞങ്ങറം നിന്നോടു അപേക്ഷി 

ക്കുന്ന. ആമെന്ം 4 

ര സ്ര്രീക്കു പ്രസവപ്രായം കുഴിഞ്ഞു എങ്കില് ംരം വരുന്ന പ്രാത്ഥന ചൊല്ലാതി 

രിക്കണം. 

കരുണയുമമ കത്താവേ, സ്വഗ്ലസ്ഥപിതാവേ, മാന്ഷവശ്ശരം വഭ്ധിക്കുന്നതു 
നിന്െറ കൃപയുള്ള ഭാനംകൊണ്ടല്ലോ ആകുന്നു ; ഇവര ഇരുവതം സ 
ന്താനഭാച്ചമുള്ളവരായി, തങ്ങളുടെ പൈതങ്ങറം നിനക്കു സ്ത്തിക്കും ബ 
ഹുമാനത്തിന്നുമായിട്ടു ക്രിസ്പിയഭക്തിയോടും സുകൂതത്തോടും വങ്പത്തപ്പെ 
ട്ടുകാണ്മാന് തക്കവമ്ല്റും ഇവ൪ ദൈവഭക്തിക്കടുത്ത സ്റ്റേഹത്തോടും നല്ല 

നടപ്പോടും ഭീഘകാലം ഒരുമിച്ചു വസിപ്പാനായിട്ടു ഇവക്കു നിന്െറ ആ 
നഗ്രഹംകൊണ്ടു സഹായിക്കേണമെന്നു ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ യേശുമ 
ശിഹാമൂലം ഞങ്ങ നിന്നോടു അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമെന്,. 

മഹാശക്തികൊണ്ടു ഇല്ലായ്്കയില്നിന്നു സകലത്തെയും ഉണ്ടാക്കി, മറവൃ 
വയെ ക്രമപ്പെടുത്തിയതിന്െറ ശേഷം നിന്െറ സ്വന്തഛായയിലും 
സാദ്ൃശുത്തിലും സ്തൃഷ്ടിച്ച പുരുഷനില്നിന്നു സ്റ്രി ഉഭവാകേണമെന്നു നി, 
യമിച്ചു, അവരെ കൂട്ടിച്ചേത്തു, വിവാഹംകൊണ്ടു ഒന്നാക്കിയവരെ വേ 
പിരിക്കുന്നതു ഒതുനാളൂം ന്യായമല്ല എന്നു ഉപദേശിച്ച ദൈവമേ, 
മശിഹായിക്കും അവന്െറ സളഭെക്കും തമ്മിലു ആത്മീയവിവാഹത്തെയും 
ജരുമുയെയും സ്സൂഷ്ടമായി കാണിക്കുന്ന അടയാഭമായി വിവാഹത്തിന്െറ 
അവസ്ഥയെ ശ്രേഷ്ടതയുള്ക മമ്മമായിരിപ്പാന് ശുഭ്ധീകരിച്ച ദൈവമേ. മ 
ശിഹാ തന്െറ മണവാട്ടിയായ സഭയെ സ്സ്റേഹിച്ചു, അതിന്നുവേണ്ടി ത 
ന്നെത്താന് ഏളല്ലിച്ചു, അതിനെ തന്െറ സ്വന്ത ശരിരംപോചെ തന്നേ 
സ്റ്റേഹിച്ചു പരിപാലിക്കുന്നപ്രകാരം, ഈ പുരുഷനും നിന്െറ വചന 
പ്രകാരം തന്െറ ഭായ്യയെ സ്റസ്റേഹിപ്പാനായിട്ടും, ഈ സ്സ്രിയും തന്െറ ഭ 
ത്താവിനോടു സ്റ്റേഹവും പ്രിയവും വിശ്വസൃതയും അനുസരണവുമുമ്ളവ 
പായും, ശുഭ്ധിയും ഭൈവഭക്തിയുമുള്ള സ്ത്രികമെ സകല ശാന്തതയിലും, 
സുബുദ്ധിയിലും., സമാധാനത്തിലും പിന്തുടരുന്നവഭ്ധായും ഇരിപ്പാനായി 
ട്ടും നിന്െറ ഈ ദാസരെ കടാക്ഷിക്കേണമേ, കത്താവേ., ഇവരെ ഇ 
രുവരെയും അനുഗ്രഹിച്ചു ജവ൪ നിന്െറ നിത്ൃരാജയത്തെ അനുഭവി 
പ്പാനായിട്ടു ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ യേശുമശിഹാമൂലം കൂപ ചെയ്യേ 
ണമേ. തആമെന്, 

ഭ് അതിസെറ ശേഷം പ്രെയ്ത്ിററ൪ ചൊല്ലേട്ടെതു, 
ര്തൃദിയിത നഷുടെ ആദ്ൃമാതാപിതാ ക ന്മാരായ ആദാമിനെയും ഫവ്ലാ 
ഒയയും സ്തൃ്കിച്ചു, അവരെ വിവാഹത്തില് ശുഭ്ധികരിച്ചു കൂട്ടിച്ചേത്തവ 
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നായ സവ്ൃശക്തിയുള്ള ദൈവം, നിങ്ങ അവനെ ശരീരത്തിലും തൃ. 
ത്മാവിലും പ്രസാടിപ്പിപ്പാനും, നിങ്ങളുടെ ജീവപയ്യന്തം വിശുദ്ധ സ്റ്റേഹ 
ത്തിത ഒരുമിച്ചു വസിപ്പാനുമായിട്ടു തന്െറ കൂപാധനത്തെ നിങ്ങകൃടെ 
മേല് പകന്നു. നിങ്ങളെ. ശുഭ്ധീകരിച്ചു അനുഗ്രഹികുട്ടെ. ആമെന്. 

4 അതു കഴിഞ്ഞശേഷം ഭായഷ്യാഭത്താകുന്മാരുടെ മുറകഠം അധിഴിക്കുന്ന പ്രസം 
ഗം ഇല്ലെങ്കില് ശുശ്രൂഷക രം താഴെയുള്ളപ്രകാരം വായിക്കെണം. 

വിവാഹം ചെയയവരോ, വിശുഭ്ധ വിവാഹ അവസ്ഥയില് പ്രവേശിപ്പാ൯ 
ഭാവിക്കുന്നവരോ ആയ നിങ്ങ എല്ലാവരും ഭത്താക്കന്മാ൪ തങ്ങളുടെ ഭാ 
യ്യമാക്കും., ഭായ്യമാ൪ തങ്ങളുടെ ഭത്താക്കനമാക്കും ചെയ്യേണ്ടുന്ന മുറയെ കു 
റിച്ചു തിരുവെഴുത്തില് കള്ലിച്ചിരിക്കുന്നതു കേട്ടു കൊകവി൯. 

വിശുദ്ധ പെ"ലൊസ് എഫെസുക്ഷ എഴുതിയ ലേഖനം അഞ്ചാം 
അഭ്ധ്യറയത്തില്, വിവാഹം ചെയഴ്യിട്ടുമ്ള എല്ലാ പുരുഷന്മാക്ം ംരം കല്ല 
ന കൊടുത്തിരിക്കുന്നു : ഭത്താക്കന്മാരേ, ക്രിസ്ററവും സഭയെ സ്ത്റേഹിച്ചതു 
പോലെ നിങ്ങളുടെ ഭായ്യമാരെ സ്സ്റേഹിപ്പിന്. അവന് അവള്ടെ വച 
നത്തോടുക്രടിയ ജചസ്റ്റാനത്താല് വെടിപ്പാക്കി വിശുദ്ധീകരികേണ്ടതിന്നും 
കറ, ചുളകം മുതച്ധയതു ഒന്നും ഇല്ലാതെ സഭയെ ശുഭ്ധയും നിഷ്ഘു്കയു 
മായി തനിക്കു തദന തേജസ്സോടെ മുന്നിവൃത്തേണ്ടതിന്നം തന്നെത്താന് 
അവമക്കംവേണ്ടി എല്ല ചുകൊടുത്തും അവ്വട്ല്്റും ഭത്താക്കന്മാരും തങ്ങളു 
ടെ ഭായ്യയമാരെ സ്വന്ത ശരീരങ്ങക്ചെ പ്പോലെ സ്റ്റേഹിക്കണ്ടതാകുന്നു. ഭാ 
യ്യയെ സ്സ്രഹിക്കുന്നവന് തന്നെത്താന് സ്സ്റേഹ്ക്കുന്നു. ആതം തന്െറ ജു 
ഡത്തെ ഒരുനാളും പകെക്ടിട്ടില്ലല്ലോ; ക്രിസ്തുവും സഭയെ ചെയ്യുന്നതു 
പോലെ അഴിനെ പോററി പുചത്തുകയത്രേ ചെയ്യുന്നതു. നാം അവ 
ന്െറ ശരിരത്തിന്െറ അവയവങ്ങമല്ലോ. അതുനിമിത്തം ഒരു മനു 
ദ്൮്യ൯ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വീട്ടു ഭായ്യയോടു പററിച്ചേരും ; ഓരുവ 

രും ഒരു ലേഹമായിത്തീരും. ചൌ മമ്മം വലിയതുടു ഞാ൯ ക്രിസ്തുവിനെ 
യും സഭയെഴും ൭ ദ്ദേശിച്ച തേ പറയുന്നതു. എന്നാല് നിങ്ങളും അങ്ങ 
നെ തന്നേ ഓരോര്ധത്തന് താന്താന്െറ ഭായ്യയെ തന്നെപ്പോലെ തന്നേ 

സ്റ്റേഫികേണം. 

അപ്പക്ഷരം തന്നേത്മ വിശുദ്ധ പൌലൊസ് കൊലൊസ്പുളക്ു എ 

ഴൃുതിയത ത, വിവാഹം ചെയഷിട്ടുക്ള എല്ലാ പുരുഷന്മാരോടും ഇങ്ങനെ പ 

റയുന്നു ; ഭത്താക്കന്മാരേ, നിങ്ങളുടെ ഭായ്യമാരെ സ്റ്റേഹിപ്പി൯, അവരോ 

ടട കൈപ്പായിരികയുമരുതു. 

മശിഹായുടെ അപ്പയൊസ്മലനായിം, താന് തന്നേ വിവാഹം ചെയ്യി 

രുന്നവനായ വിശുഭ്ധ പത്രൊസ് വിവാഹം ചെയ്യിരിക്കുന്നവരോടു പ 

റയുന്നതും കേഃപ്പിന് : ഭത്താക്കന്മാരേ, നിങ്ങടെ പ്രാത്ഥനെക്കു മുടക്കും 
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വരാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു വിവേകത്തോടെ ഭായ്യമാരോടു ക്രടെ വസിച്ചു, 

സത്രീജനം ബലഹിനപാത്രം എന്നും അവ൪ ജീവന്െറ കൃപെക്കു ക്രട്ടവ 

കാശികഠാ എന്നും ഓത്തു അവക്ഃ ബഹുമാനം കൊടുപ്പിന്. 

ഇതുപരെയും നിങ്ങ ഭത്താവു ഭായ്യെക്കു ചെയ്യേണ്ടുന്ന മുറയെ 

കേട്ടുവല്ലോ. അപ്രകാരം ഇനി ഭായ്യമാരായുള്ള നിങ്ങളും. തിരുവെഴു 

ത്തില്, സ്സുഷ്ടമായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നപ്രകാരം., നിങ്ങളുടെ ഭത്താക്കന്മാ 
രോടുള്ള മുറകളെ കേട്ടു പഠിപ്പിന് 

ഫ്ര്ഫെസ്ൃക്കുമ്ള മേല്പറഞ്ഞ ലേഖനത്തില് നിങ്ങദക്കു ഇപ്രകാ 
രം വിശുഭ്ധ പൌലൊസ് ഉപദേശിക്കുന്നു : ഭയ്യമാരേ, കത്താവിന്നു എ 
ന്നപോലെ സ്വന്ത ഭത്താകുന്മാകു കിഴ ടങ്ങുവിന്. ക്രിസ്തു ശരീരത്തിന്െറ 
രക്ഷിതാവായി സഭെക്കു തലയാകുന്നതുപോലെ ഭത്താവു ഭായ്യെക്കു ത 
ലയാകുന്നു. എന്നാല് സഭ ക്രിസ്മുവി നു കിഴടങ്ങിയിരിക്കന്നതുപോലെ 
ഭായ്യമാരും ഭത്താക്കന്മാക്ഷ സകലത്തിലും കീഴടങ്ങിയിരി3ദ്ണണംം വി 
ന്നെയും അവന് പറയുന്നു : ഭായ്യയോ., ഭത്താവിംന ഭയപ്പെടേണ്ടത്ാ 
കുന്നു. 

കെ-ലൊഡസ്സ്യക്ഷ എഴുതിയ ലേഖനത്തില്, വിശുദ്ധ പൌലൊസ് ചു 
രുകമായിട്ടു നിങ്ങദക്കു ഇപ്രകാരം ബുഭ്ധി പറയുന്നു : ഭായ്യമാരേ, നിങ്ങ , 
ഉടെ ഭത്താടന്മാക് കത്താവില് മുചിതമാകുവേണ്ണ്ണും കിഴടങ്ങു വിന്. 

പിന്നെയും വിശുഭ്ധ പത്രൊസ് നിങ്ങള്ക്ക നല്ലവണ്ണം ബുഭ്ധയൂ 
പദേശിച്ചു ഇങ്ങനെ പറയുന്നു : ഭായ്യമാരേ, നിങ്ങളുടെ ഭര്താ മന്മൊക്ഃ കി 
ഴടങ്ങിയിരിപ്പി൯ ; അവരില് വല്ലവരും വചനം അ൯സരിക്കാത്ത പക്ഷം 
ഭയത്തോടുക്രടിയ നിങ്ങളുടെ നിമ്മലമായ നടപ്പൂ കണ്ടറിഞ്ഞു വചനം ക്ര 
ടാതെ ഭായ്യമാരുടെ നടപ്പിനാതല് ചേന്രവര:വാ൯ ഇടയാകും. നി 
ങ്ങളുടെ അലകാരം തലക്ടടി പിന്നുന്നതും ചൊന്നണിയുന്നതും വസ്തം ധ 
രിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെ പുറമേയുക്കൂതല്ല., സ്െരമൃതയും സാവഡാനത ചുമുക്ള 
മനസ്സു എന്ന അക്ഷയഭൂകണമായ ഹൃദയത്തിന്െറ ഗ്രഡമനുഷ്വന് തന്നേ 
ആയിരിക്കേണം ടു അതു ദൈവസന്നിധിയില് വിലയേറിയതാകുന്നു. ഇ 
ങ്ങനെയല്ലോ പണ്ടു ദൈവത്തില് പ്രത്യാശ വെച്ചിരുന്ന വിശുഭ്ധ സ്റ്റിക 
തങ്ങദ്പെത്തന്നേ അലങ്കരിച്ചു ഭത്താക്കന്മാക്& കിഴടങ്ങിയിയന്നതു. അ 
ഞ്ങനൊ സാറാ അബ്ബാഹാമിനെ യജമാനന് എന്നു വിചചിച്ചു അസരിച്ചി 

രുന്നു ; നന്മ ചെയ്യു യാതൊരു ഭീഷണിയും പേടിക്കാതിരന്നാല്; നിങ്ങ 
അവള്ടെ മക്ക ആയിത്തിന്നും 

മുണവ ം മണ ലിയും ് തത്ത റ | 
ത്വ $ റവാള.നും മണവാട്ടിയും വിവാഹഫസ്മമയഒ ത്തങ്കിലും വിവാഹം കഴിഞ്ഞി ൭ ഒന്നാമതു വരുന്ന അവസരത്തിലെങ്കിലും വിശുദ്ധ സംസ്ഥ്ലൃത്തില് ഓഹരി 

ഭാരാകുന്നതു കൊള്ളാം. 



1111: 0൨1൧11 1൨% 

111 വധ ॥ 110 

രോഗികളെ ദശിക്കുന്നതിനുളള 
ക്രമം 

ര് ) 
ആക്കെങ്കിലും ദീനമായാത അതിനെക്കുറിച് ഇടവകയിലെ ശുശ്രരഷകനോടേ ; 
അറിയിക്കെണം ; അവന് രോഗിയുടെ ഭവനത്ില് ചെന്നു ചൊല്ലേണ്ടു, 

ഈ ഭവനത്തിന്നും, ഇതില് പാക്കുന്ന എല്ലാവകും സമാധാനം മുണ്ടായി 
രിക്ട്ടെ. 

ട അവനു രോഗിയുടെ അട്ടക്കല് ചെട്ടുമ്പോഠം മുട്ടകുത്രിക്കൊണ്ടു ചൊല്ലേണ്ടു, 

കുത്താവേ. ഞങ്ങളു ടെ അകുത്യങ്ങടപെ. എങ്കിലും, ഞങ്ങളു ടെ പിതാക്കന്മാരു 
ടെ അകൃതൃങ്ങള്െ എങ്കിലും ഓക്രുതേ  കൃപയ്ുള്മ കത്താവേ. ഞങ്ങക്ചോ 

ടട കനിലുണ്ടാകേണമേ; ന്! നിന്െറ ഏററവും വിലയേറിയ രക്തംകൊ 
൪ 

ണ്ടു വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നവരായ നിന്െറ ജനങ്ങളോടു കനിവുണ്ടായിം 
ഞഞ്ങല്ലോടു എന്നേക്കും കോപിക്കയും അരുതേ, 

പ്രതിവാകുംം കൃപയുള്ള കത്താവേ., ഞങ്ങകോടു കനിവുണ്ടാകേ 
ണമേ. 

ഭ് പിന്നെ ശുശ്രുഷക൯ ചൊല്ലേണ്ട, 

നാം പ്രാത്ഥികം 

കുത്താവേ, ഞങ്ങളക്ലോടു കരുണയുണ്ടാകേണമേ. 

മശിഹായേ. ഞങ്ങളോടു കരുണയുണ്ടാകേബാമേ. 

കത്താവേ. ഞങ്ങളോടു കരുണയുണ്ടാകേണമേം 

സ്വഗ്ലത്തിലുമ്കമവനായ ഞങ്ങളടെ പിതാവേ, നിന്െറ നാമം പരിശു. 

ഭ്ധഥാക്കപ്പെടേണമേ. നിന്െറ രാജ്യം വരേണമേ. നിന്െറ ഇഷ്ടം 

സ്വഗ്ലത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ചെയ്യപ്പെടേണമേ. ഞങ്ങളൂടെ ട]ിവ 

സവുമുള്ള അപ്പം ഇന്നു ഞഞ്ങനുക്കു തരേണമേ. ഞങ്ങടെ നേരെകു 

ററം ചെയ്യുന്നവരോടു ഞങ്ങഠ ക്ഷഥിക്കുന്നതുപോലെ. ഞങ്ങളുടെ കുററ 

ങ്ങടെ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കേണമേ. ഞങ്ങളെ. പരീക്ഷയിലേക്കു കട. 

ത്താതെ. ഞങ്ങക്ടെ ഭോഷത്തില്നിന്നു രക്ഷികേംണമേ. ആമെന്. 



രോഗികളെ ദശിക്കുന്നതിന്നുഭല ക്രമം 167 

ശുശ്രുഷക൯. ഭൈവമേ, നിന്െറ [ദഓാസനെ) രക്ഷിക്കേണമേ റു 

പ്രതിവാകും. [ഇവന്] നിങ്കല് ആശ്രയിക്കുന്നുവല്ലോ. 

ശുശ്രൂഷകന്. നിനെറ വിശുഭ്ധ സ്ഥലത്തുനിന്നു [ഇവന്നു സഹാ 

യം ചെയ്യേണമേ : 

പ്രതിവാക്യം. എല്ലാഡ്യയോഴം [ഇവനെ] ശക്തിയോടെ കാത്തുര 

ക്ഷമിക്കേണമേ. 

ശു ശൃഷകന്. ശത്രു [ഇവന്െറ) മേത്. പ്രബചപല്പെടരുതേ ; 

പ്രതിവാകൃം. [ഇവനെ] ഉ പദ്രവിപ്പാ൯ ഭുഷ്ടനായവന് അടുക്കുക 

ഡ്യം അരുതേം 

ശുശ്രുഷകന്. മത്താവേ, നീ [ഇവന്നു] ബലമമ്കൂ ഗോപുരമായി 

രിക്കേണമേ ; 

പ്രതിവാക്യം. ശരരൂവിന്െറ മുഖത്തുനിന്നു [ ഇവനെ) മറെക്കേ 

ണമേ. 

ശുശ്രുഷകന്ം കുത്താലേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാത്ഥന കേറഠക്േണമേ ടു 

പ്രതിവാക്യം. ഞങ്ങളുടെ നിലവികിയും തിരുസന്നിധിയില് വജ 
മാറാകട്ടെ. 

ശുശ്രൂഷകന്. 

കത്താദവേ, സ്വശ്ലത്തിതനിന്നു നോക്കി നിനെറ ഈ [:ഭാസനെ) കടാ 
ക്ഷിച്ചു മിച്ചു, സുഖപ്പെടുത്തേണമേ. നിനെറ കരുണയുള്ള കണ്ണുക 
കൊണ്ട [ഇവനെ) നോക്കേണമേ. [ഇവന്നു] ആശ്വാഡ്വും നിങ്കല് 
ഉറപ്പായ ആശ്രയവും നപ്ലേണമേ. ശര്രുവിനെക്കൊണ്ടുള്ള അപകട 

ത്തില്നിന്നു [ഇവനെ] രക്ഷിച്ചും ഇടവിടാതുള്ള സമാധാനത്തിലും ക്ഷ്വേ 
മത്തിലും | ഇവസ്പെി കാക്കേണമെന്നു ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ യേശുമശി 
ഹാ മൂലം ഞങ്ങഠം നിന്നോടു അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമെന്. 

സപ്പശക്തിഡം മഹാ കരുണയുമുമ്മ ദൈവവും, രക്ഷിതാവുമായുള്ളോൻവ. 
ഞങ്ങടെ. ചെവിക്കൊക്കേണഥേ ടു രോഗത്താരി, വലയുന്ന നിന്െറ ഇര 
| ഭാസന്നി പതിവായുള്ള നിനെറ നന്മയെ നല്ലേ,ണമേ. [ഇവന്നു] ത 
നെറ ബലഹീനതയെക്കുറിച്ചു്മ ബോധംകൊണ്ടു | ഇവനെറ] വിശ്വാ 
സത്തിന്നു ബലവും അനുതാപത്തിന്നു താമൂയ്യവും വഭ്ധിപ്പാന് തകുവണ്ണ്ും 
നിന്െറ ഈ പിതൃശിക്ഷയെ [ ഇവന്നു] അനുഗ്രഹമാക്കേണമേ, [ഇവ 
ന്െറ മുമ്പിലത്തെ സൌഡ്യയം വീണ്ടും നല്യവാന് നിനക്കു ഇഷ്ടം തോന്നി 
യാല് തന്െറ ശിഷ്ക്രായുസ്സിനെ നിന്നെയുള്ള ഭയത്തിലും നിന്െറ മഹതവ 
ത്തിന്നായും [ഇവന് കഴിക്കുമാറാകേണമമേ 4 അല്ലെന്നുവരികിത ഈ ക 
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ഷ്ട തയുള്ള ജീവകാലം അവസാനിച്ചശേഷം [ഇവന്] നിതൃജീവനില് 
നിന്നോടുക്രടെ വസിപ്പാന് തക്കവ്ക്്ും നിന്െറ ഈ ശിക്ഷയെ സഹിച്ചു 
കൊഠ്വാനായിട്ടു ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ ഭയശുമശിഹാമൂലം കൂവ അരു 
4േണമേ,ം ത്ആമെ൯. 

ര€ അതിന്െറ ശേഷം ശുശ്രരഷ്ഷക൯ താഴെ വരുന്നപ്രകാരമെങ്കിലും, അതുപോ 
ലെ വേറെ വിധത്തിലെടിലും, രോഗിയെ പ്രബോധിപ്പിക്കെണ്ം. 

പ്രിയമുമവ്[്നോി, സവ്ൃശക്തിയുള്ള ദൈവം ജീവനെറയും., മരണത്തി 

ന്െറയും., അവയോടു ചേന്നുമ്മ യെവ്വനം., ബലം സുഖം, വാഭ്ധച്യം, 

ക്ഷിണം. രോഗം മുതലായ സകലത്തിനെറയും നാഥനാകുന്നു എന്നു അ 

റിഞ്ഞുകൊരക. അതുകൊണ്ടു നിന്െറ രോഗം ഏതായാലും അതു ലൈ 
വത്തിനെറ ഭശരനമാകുന്നു എന്നു നിശ്ചയമായി നി അറിഞ്ഞുകൊറുക. പി 

ന്നെയും മറവുമ്മവകു് ദുഷ്ഠാന്തത്തിന്നായി നിന്െറ ക്ഷമയെ ശോധന ചെ 

യ്യുന്നതിന്നോ, കത്താവിനെറ നാളില് നിന്െറ വിശ്വാസം പുകഴ്ണയും മഹ 

ത്വവും മാനവുമുമ്മതായി കാണപ്പെടിട്ടു, നിത്ച്യാ നന്ദവും ഭാഗ്യവും സഴ്ച 

ദ്ധിയായി കിട്ടേണ്ടതിംന്നാ ആയിരിക്കാം. അല്ലെങ്കില്. നിന്െറ സ്വഥ്ല 

സ്ഥപിതാവിന്െറ ദൃഷ്ഠിക്കു വിരുഭ്ധമുഭ്കതിനെ നീക്കി നന്നാക്കുന്നതിന്നാ 

യിരിക്കാം. ഈ രോഗം നിനക്കു അയെച്ചതു ഏതു കാരണത്താലായ.രു 

ന്നാലും നി നിന്െറ പാപങ്ങക്ടെ. കുറിച്ചു സത്യമായി മാനസാന്തരപ്പെട്ടും 

ക്ഷമയോടെ നിന്െറ രോഗം സഹിച്ചു, ദൈവത്തിന്െറ പിയ പുത്രനാ 

യ യേശുമശിഹാ മൂലം അവന്െറ കരുണയില് ആശ്രയിച്ചും അവന്െറ 

പിതൃശിക്ഷെക്കായിട്ടു അവന്നു വിനയമുള്ള സ്പോത്രം ചെയ്തു. അവന്െറ 

ഇഷ്ടത്തിന്നു നിന്നെത്തന്നേ മുഴുവന്ദം കീഗ്ലെടുത്തിയാത, ആയതു നി 

നെറ ഗ്രണത്തിന്നായിട്ടു ഭവിക്കുമെന്നും, നിതൃങീവങ്ക *ലക്കുക്ക വഴിയില് 

നീ മുമ്പോട്ടു പോകുന്നരിന്നു നിനക്കു സഹായമായിരിക്കുമെന്നും നിശ്ചയ 

മായി അറിഞ്ഞുകൊരക. 

കര് രോഗിക്കു ദീനം വരെ ക്രടടതലെങ്കിത പട്ടക്കാരന൯ തണു പ്രബോധന 

ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. അല്ലെങ്കില് പിന്നെയും ചൊല്ലേണ്ടു, 

ആയതുകൊണ്ട കത്മാവിനന്െറ ശിക്ഷ നല്ലതെന്നു വിചാരിച്ചുകൊദക 

എന്തെന്നാല് വിശുഭ്ധ പൌലൊസ് എബ്ബായക്ഃ എഴുതിയ ലേഖനത്തില് 

പന്രണ്ടാം അഭ്ധ്യായത്തിത പറയുന്നപ്രകാരം ; കത്താവു താ൯ സ്റ്റേഹി 

ക്കുന്നവനെ ശിക്ഷിക്കുന്നു ; താന് കൈക്കൊള്ളുന്ന ഏതു മകനെയും തല്ല 

ന്നു; എന്നിങ്ങനെ മക്കക്ലോടു എന്നപോലെ നിങ്ങകോടു സംവാദിക്കുന്ന 

പ്രബോധനം നിങ്ങ മറന്നുകടഞഞൂവോ ? റിങ്ങര ബാലശിക്ഷ സഹ। 

ച്ചാല് ദൈവം മക്കളോടു എന്നപോലെ നിങ്ങക്ചോടു പെരുമാറുന്നു ; 

അപ്പ൯ ഗിക്ഷിക്കാത്ത മകന് എവിടെയുളു. ? എല്ലാവരും പ്രാപിക്കുന്ന 
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ബാലശിക്ഷ ക്രടാതിരിക്കുന്നു എങ്കില് നിങ്ങ മക്കല്ല കൌലടേയന്മാര 
ത്രേ, നഷുടെ ജഡസംബന്ധമായ പിതാക്കുന്മാര നമ്മെ ശിക്ഷിച്ച 

പ്പ്യോ നാം അവരെ വണങ്ങിപ്പോന്നുവല്ലോ യ; ആത്മാക്കളുടെ പിതാ 
വിന്നു ഏററവും അധികമായി കീഴടങ്ങി ജിവിക്കേണ്ടതല്ലയോ ? അവ൪ 
ശിക്ഷിച്ചതു കുറെക്കാലവും തങ്ങരക്കു ബോധിച്ചപ്രകാരവുമത്രേ യ അവ 
നോ. നാം അവന്െറ വിശുഭ്ധി പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു നജുടെ ഗ്രണത്തി 
ന്നായി തന്നേ ശിക്ഷിക്കുന്നതു. പ്രിയ [സഹോദരാ], നമ്മുടെ സ്വമ്ശ 
സ്ഥപിതാവു തന്െറ കാരുണ്യ നന്മയാൽ യാതൊരു വിധ അനത്ഥം 
കൊണ്ടു എപ്പോഴെ്മിലും നമ്മെ ഒഗിപ്പാ൯ ഇഷ്ടം തോന്നിയാല്, അവ 
ന്െറ ശിക്ഷയെ നാം ക്ഷമയോടും സ്മനോത്രത്തോടും സഹിക്കേണമെന്നു 
നമുക്കു ആശ്വാസത്തിന്നും ഉ പകേശത്തിന്നുമായി ഈ വചനങ്ങദ്ം വിശു 
ദ്ധ തിരുവെഴുത്തില് എഴുതിയിരിക്കുന്ന. അനത്ഥങ്ങളെയും., ഉപദ്രവ 
ഞ്ങദ്ചെയും, രോഗങ്ങളെയും ക്ഷമയോടെ സഹിക്കുന്നതിത മശിഹായെ 
പ്പോലെയായി തീരുന്നതിനെക്കാഠ വലിയ ആശ്വാസം ക്രിസ്പ്യാനികമ്ക്കു 
വേറെ കന്നും ഉണ്ടാകരുതാത്തതാകുന്നു. എന്തെന്നാല് അവന് തന്നേ 
യും കഷ്ടപ്പെടുന്നതിനുമുമ്വെ സന്തോഷത്തിലേക്കു കയറിയില്ല, ക്രുശികം 
പ്പെടുന്നതിന്ദ മുമ്പു തന്െറ മഹത്വത്തിലേക്കു പ്രവേശിച്ചതുമില്ല. അ 
പ്രകാരം തന്നേ നിതൃസന്തോഷത്തിലേക്കു നമുക്കുള്ള വഴി നം ഇവിഴെ 
വെച്ചു മശിഹായോടുക്രടെ കഷ്ടപ്പെടുന്നതാകുന്നു നിശ്ചയം നാം മര 
ണഅ്ിമിറിന്നു തിരികെ ഉ.യിത്തു നിതൃജീചനില് മശിഹായോടുക്രടെ വ 
സിക്കേണ്ടതിന്നായിട്ടു അവനോടുക്രടെ സന്തോഷമായിട്ടു മരിക്കുന്നതു ത 
ന്നേ നമുക്കു നിതുജീവനിലേക്കു പ്രവേശിക്കന്നതിനുമ്ള വാതിലാകുന്നു. 
അതുകൊണ്ടു നിനക്കു ഇത്ര പ്രയോജനമായിരിക്കുന്ന നിന്െറ രോ 
ഗം ജപ്പോറ ക്ഷമയോടെ ഏറവുകൊണ്ടു നീ നിന്െറ ബപ്ലീസ്കയില് 
കൈവത്തോടു ചെയ്യ പ്രതിജ്ഞയെ ഓണമെന്നു ദൈവത്തിന്െറ നാ 
മത്തില് ഞാന് നിന്നെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു. വിശേഷിച്ചും ഇ ആയു 

കഴിഞ്ഞശേഷം മഖപക്ഷം കൂടാതെ എല്ലാവരെയും വിധിപ്പാനിരി 
ക്ംന്ന നിതിയുക്കൂ സ്യായാധിപതിയുടെ മുമ്പാകെ കണക്കു കൊടുകേണ്ട 
താകകൊണ്ടു., നി ചെഷ്യ കുററങ്ങദകകായിട്ടു നിന്നെത്തന്നേ കുററം ചു 
മത്തി, വിധിച്ചുകൊണ്ടു, നിന്െറ സ്വഗ്ലൂസ്ഥപിതാവില്നിന്നു മശിഹാമൂ 
ലം വി കരുണ ലഭിച്ചവനായി, ആ ഭയങ്ഖരമായുളള വിധിനാളില് കു ററം ചുമത്തപ്പെടാതെയും ശിക്ഷെക്കു വിധിക്കപ്പെടാതെയും ഓരികോണ്ട 
തിന്നു, ഒടൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും അടുത്തുള്ള നിന്െറ സ്ഥിതിയെയും 
നിന്നെത്തന്നേയും നീ ശോധന ചെയ്യു നോദഥ്േണമെന്നു ഞൊന് നി 
ന്നോടു ആത്മമാധിക്കുന്നും അതുകൊണ്ടു ഒതു ക്രിസ്വാനി വിശ്വസിക്കേ ണ്ടന്നപ്രകാരം നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ, ഇല്ലയോ എന്നു നി” അറിയേ 
ണ്ടതിന്നു ഞാന് വിശ്വാസത്തിനെറ സംഗതികക്രെ നിന്നെ കേദിപ്പിക്കട്ടെ. 
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ഴ് ഇവിടെ ശുശ്രഷക൯ വിശ്വാസത്തിനെറ സംഗതികമെ താഴെ വരുന്ന 

കാരം എടുത്തു ചോദിക്കണം. 

സപ്ൃശക്തിയുള്ള പിതാവായി, ആകാശത്തെയം ഭൂമിയെയും സ്തൃഷ്ടിച്ചവ 
നായ ദ്ദൈവത്തില് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ ? 

അവന്െറ ഏകജാതനായ പുത്രനായി. നഷ്ുടെ കത്താവായ യേ 
ശുമശിഹായിലും നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ ? ഇവന് പരിശുഭ്ധാത്മാവി 
നാല് കന്യകമറിയയില് ഉല്ലാഭികപ്പെട്ടു ജനിച്ചു എന്നും ; പൊന്തിയോ 
സു പീലാത്തോസിന്െറ കിഴിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടു, ക്രൂശികുപ്പെട്ടു, മരിച്ചു; അ 
ടക്കപ്പെട്ടു എന്നും 4 അവന് പാതാഭ്ത്തിലേക്കു ഇറങ്ങി, മൂന്നാം ഭിവസം 
പിന്നെയും ൭യിത്തെഴുന്നേറ൮ എന്നും അവന് സ്വശ്ശൂത്തിലേക്കു കയ 

റി, സവ്യശക്തിയുള്ള പിതാവാകുന്ന ദൈവത്തിന്െറ വലത്തുഭാഗത്തു ഇ 

രിക്കുന്നു എന്നും; അവിടെനിന്നു ലോകാവസാനത്തിങ്കല് ജീവനുമ്കവ 

രെയും മരിച്ചവരെയും സ്യായംവിധിപ്പാ൯ വീണ്ടും വരും എന്നും നീ വി 

ശ്വസിക്കുന്നുവോ ? 

പരിശുഭ്ധാത്മാവിലും നീ വിശ്വസിക്കുന്നുപവോ ? വിശുഭ്ധ കാതോ 
ലിക സഭയിലും, വിശുഭ്ധദ്മാരുടെ സംസ്ദ്്ൃത്തിലും ; പാപമോചനത്തി 
ലും $ ജഡത്തിന്െറ പുനരുത്ഥാനത്തിലും ; മരണശേഷമുള്ള നിതൃജീവനി 
ലും നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ ? 

ഭ് ദരോഗി ഉത്തരം പായേണ്ടതു., 

ഇതെല്ലാം ഞാ൯ കൂറപ്പ്യായിട്ടു വിശ്വസിക്കുന്നു. 

ഭം അതിസെറ ശേഷം, അവ൯ തമെറ പാപങ്ങളെക്കുറിക്ച സത്യമായി മാന 

സാന്തരപ്പെടുന്നുവോ എന്നും, എല്ലാവരോടും സ്നേഫമായിരിക്കുന്നുവോ എ 

ന്നും ശുശ്രുക്കകന അവനെ ശോധന കഴിച്ച്, ആരെങ്കിലും അവന്നു വി 

രോധമായി ഭോഷം ചെയ്യിരുന്നാല് അവരോടു അവ൯ മനഃ ഘവ്യമായി ക്ഷ 

മിക്കേണമെന്നും, അവ൯ ആകെങ്കിലും വിരോധമായി ദോഷം ചെയ്യിരുന്നാ 

ല് അവരോടു അവന് ക്ഷ്ഷമമ ചോദിക്കേണമെന്നുംം അവ൯ യാതൊരുത്ത 

നോട്ടം അന്യായമോ ഉപദ്രവമോ ചെയ്യിരുന്നാത, തനിക്കു കഴിവുഭ്ജിടത്തോ 

മും പരിഫാരം ചെയ്യേണമെന്നും അവന്നു ബുഭ്ധി പറയെണം. പിന്നെയും 

അവ൯ തെറ വസ്മുവകകളെ. കുറിച്ച മുന്നമേ ഒരു വ്യ൮൩ ചെയ്യിട്ടില്ലെ 

കിത മരണാപത്രിക എഴ്ഴതുവാനുംം അവനെ മനസ്സാക്ഷിയുടെ ആശ്വാസ 

ത്തിന്നും അവനെറ മരണപത്രിക നടത്തുന്നവരുടെ സെൌരകഷ്യത്തിന്നുമായിട്ടു 

താ൯ കൊട്ടപ്പാനും തനിക്കു കിടടവാനുമുഭ്ള കടങ്ങളുടെ വിവരം അറിയി 

പ്പാനും അല്പോഗം ശുശ്രൂക്ഷകസ അവനെ ജാഗ്രതപ്പെടുത്തെണം. എന്നാല് 

മന്ുഷ്്യര സൌരഖ്യമായിരിക്കുന്ന കാലത്തു തന്നേ തങ്ങളുടെ ലൌകിക കായ്യ 

ഞ്ങഗക്കു ഒരു വൃവസ്ഥ ചെയ്യകൊര്ട്ടേണമൊനു ക്രടക്ടദരടെ അവരെ ഓാഥാ 

പ്പെടുത്തേണ്ടതാകുന്നു. 
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6 രം സംഗതിക ശുശ്ര്രകമക്ശ പ്രാത്ഥിപ്പാ൯ തുടങ്ങുന്നതിന്നു മുമ്പെ ആവ 

ശൃംപോലെ പറയാം. 

൦ നഗതികലോട്ട ഓഭായ്യം കാണിപ്പാനു പ്രാപ്യന്മാരായ രോഗികഠം അങ്ങ 
നെ ചെയ്യാ൯ അവരെ താല്ല്ചത്തോടെ ഉത്സാഫിപ്പിക്കുന്നതിന്നും ശുശ്രക്ഷ 

ക൯ വിട്ടപോകരുതു. 

൦ വല്ല ഘനമായൃയഭട സംഗതികൊണ്ടും രോഗിയുടെ മനസ്സാക്ഷി ചഞ്ചലപ്പെടു 
ന്നു ഫുങ്കില്, അവനെ പാവങ്ങളെ വിശേക്കാല് ഏറഠുപറയേണ്ടതിന്നു ശു 
ശ്രുഷകസ൯ അവനെ താല്ലയ്യപ്പെട്ടത്തെണം. ഇങ്ങനെ ഏറഠുപഠഞ്ഞശേ 
ഷാം, രോഗി താഴ്സയോട്ടം മനഃ പവ്യമായും ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിത പ്രെസ്തി 

ററ൪ രം താഴെ വരുന്നപ്രകാരം അവനെ മോചിക്കെണം. 

സത്യമായി മാനസാന്തരപ്പെട്ടു, തങ്കല് വിശ്വസിക്കുന്ന സകല പാപിക 
ട്വെയും മോചിപ്പാനുമ്ള അധികാരം തന്െറ സഭെക്കു കൊടുത്തിര്ക്കുന്ന 
നമുടെ കത്താവായ യേശുമശിഹാ, തന്െറ മഹാ കരുണകൊണ്ട നി 
ന്റ കുററങ്ങക്ചെ ഒക്കെയും നിന്നോടു ക്ഷമിക്കട്ടെ. എന്െറ പക്കല് ഏ 
ല്ിദംപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവന്െറ അധികാരംകൊണ്ടു പിതാവിന്െറയും വ് 
തൂനെറയും വരിശുഭ്ധാത്മാവിനെയും നാമത്തില്, ഞാ൯ നിന്െറ സക 
ല പാപങ്ങളില്നിന്നും നിന്നെ മോചിക്കുന്നു. ആമെന്. 

* പിന്നെ പ്രൊസ്ത്രിഠറ൪ താഴെ വരുന്ന അപേക്ഷ ചൊല്ലെണംള് 

നാം പ്രാത്ഥിക്ക. 

സത്യമായി മാനസാന്തരപ്പെടുന്നവരുടെ പാപങ്ങളെ. പിന്നൊരിക്കലും 
ാക്കാതവണ്്്ും നിറ ധാരാഭമായുക്കൂ കരുണകൊണ്ടു ദൂരത്തു നീക്കി 
യുന്ന മഹാ കരുണയുള്ള ദൈവകേ, മോചനവും മാപ്പും ഏററവും താല്ല 
യ്യമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിന്െറ ഈ (ഭാസന്െറ] മേല് നിന്െറ കരുണ 
യുള്ള, കമ്ത്കളെ തുറക്കേണമേ. അതുന്ത സ്റ്റേഹമുമ്മ പിതാവേ. പിശാ 
ചിന്െറ കൂ പായവും ഈര്൪ക്ഷൃയയും കൊണ്ടെമ്മിലും,[ഇവന്െറ] മാംസേച്ഛൂയും 
ബലഹീനതയും കൊണ്ടെങ്കിലും കേടു ഭവിച്ചിട്ടുമ്കതിനെ ഒക്കെയും [ഇവ 
നില്) പുതുതാക്കേണമേ ;$ഃ സഭയുടെ അവയവമായിരിക്കുന്ന ഈ രോഗി 
യെ സഭയുടെ ക്ൂട്ടായ്കകയില് നിലനിവൃത്തി രക്ഷികേണര്മേ, [ഓവന്െറ] 
മനോഴു8ഖത്തെ വിചാരികേണമേ. [ഇവനെറ] കണ്ണണൂുനീര കൈക്കൊള്ളേ 
ണമേ, [ ഇവന്െറ] ഗരണത്തിന്നു ഏററവും നന്നെന്നു നിനക്കു തോന്നും 
പ്രകാരം [൮൯൨ വേഭനയെ ശമിപ്പിക്കേണമേ. [ഓവന്] നിന്െറ 
കരുണയില് തന്നേ തന്െറ ആശ്രയം മുഴുവനും വെച്ചിരിക്ക 
ടികാണ്ടു (ഇവന് | മു൯ചെയ്യ പാപങ്ങളെ. [ഇവനെറി മേല് ചൃുമത്താതെ 
നിന്െറ വാച്ക്രപ്പെട ആത്മാവുകൊണ്ടു [ജവന്പെ] ശക്തിപ്പെടുത്തേണമേ. 
ഇവനെ) ഇവിടെനിന്നു എടുത്തു കൊമുവാ൯ നിവക്കു ഇഷ്ടം തോന്നു 
മ്പോദ്ം, നിന്െറ മഹാ വാത്സലൃമുള്ള പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവുമാ 
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യ യേശ്മശിഹായുടെ യോഗൃതകഠ മൂലം [ഇവനെ] നിന്െറ കൂപയി 
ലേക്കു എടുത്തുകൊമ്ലേണമേ. തആമെന്,. 

4 പിന്നെ ശുശ്രുഷ്ക൯ താഴെ വരുന്ന സങ്കീത്തനം ചൊല്ലെണം. 

47% 76, 700771/706, 807200. ൭൧-ാ൦ സങ്കിത്തനം. 

യഹോവേ, ഞാന് നിന്നില് ആശ്രയിക്കുന്നു ; ഞാ൯ ഒരുനാളൃം ലജ്ിച്ചു 
പോകരുതേ. 

നിന്െറ നീതിനിമിത്തം എന്നെ ഭ്ധരിച്ചു വിടുവിക്കേണമേടട നി 
നെറ ചെവി എങ്കലേക്കു ചായിച്ചു എന്നെ രക്ഷിക്കേണമേ. 

ഞാന് ഏപ്പോഴും വന്നു പാകേണ്ടതിന്നു നി എനിക്കു ഉറപ്പുള്ള പാ 
റയായിരിക്കേണമേടു എന്നെ രക്ഷ പ്പാ൯ നീ കല്ലിച്ചിരിക്കുന്നു ; നീ എ 
ന്റ പാറയും ഏന്െറ കോട്ടയും ആകുന്നുവല്ലോ. 

൫൯റ ദ്ൈദൈവമേ, ദുഷ്ട ന്െറ കയ്യില്നിന്നും നീതികേടും ക്രുരത 

യും. ൭ മവനെറ കയ്യില്നിന്നും എന്നെ വിടുവിക്കേണമേ. 

യഹോവയായ കത്താവേ. നീ എനെറ പ്രത്യാശയാകുന്നു ടൂ ബാ 
ല്യംമുതത നി എനെറ ആശ്രയം തന്നേ, 

€ ഗഭൂുംമുതല് നി എന്നെ താങ്ങിയിരിക്കുന്നു ; എന്െറ അമ്മയുടെ ഉദ 
രത്തിതനിന്നു എന്നെ എടുത്തവന്൯ നി തന്നേടു എന്െറ സ്കൂതി എപ്പോഴും 

നിന്നെക്കുറിച്ചാകുന്നു. 

ഞാന് പലകും ഒരത്ഭുതം ആയിരിക്കുന്നു ; നി എന്െറ ബലമുള്ള 
. സമ്മേതമാകുന്നു. 

ഫ്ട)ന്െറ വായ് നിന്െറ സ്തൂതികൊണ്ടും ഇടവിടാതെ നിന്െറ പ്ര 

ശംസകൊണ്ടും നിറഞ്ഞ് രിക്കുന്നു. 

വാഭ്ധകൃകാലത്തു നീ എന്നെ തളി കയരുതേ ടു ബലം ക്ഷയിക്കു 
മ്പോഠര എന്നെ മപേക്ഷിക്കയുമരുതേ. 

ഫെറ ശത്രുക്ക എന്നെക്കുറിച്ചു സംസാരിക്കുന്നു ; എനെറ പ്രാണ 

ഹാനിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നവ൪ ക്രടിയാലോചിക്കുന്നു. 

പം അവനെ ഉ പേക്ഷ്മിച്ചിരിക്കുന്നു ൽ പിത്തുടനു പിടിപ്പിന് 3 

വിടുപ്പ്പാന് ആരുമില്ല എന്നു അവര പറയുന്നു. 

ഭൈവമേ, എന്നോടു അകന്നിരിക്കരുതേ ; എന്െറ ദൈവമേ, 
എന്നെ സഹായിപ്പാ൯ വേഗം വരേണമേ. 

എന്െറ പ്രാണന്നു വിരോധികചായവര ലജ്ജിച്ചു നശിച്ചുപോക 

ട്ടെ ; എനിക്കു അനത്ഥം അന്വേഷിക്കുന്നവ൪ നിന്ദകൊണ്ടും ലജ്യുകൊ 

ണ്ടും മൂടിപ്പോ കിട്ടും 
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ഞാനോ എപ്പോഴം പ്രത്യാശിക്കും ടു ഞാന് മേല്ലമേല് നിന്നെ 
സ്തുതിക്കും. 

ഫ്വീന്െറ വയ് ഇടവിടാതെ നിന്െറ നീതിയെയും രക്ഷയെയും വ 
ലിക്കും ടു അവയുടെ സംഖ്യ എനിക്കു അറിഞ്ഞുകടാ. 

ഞാന് യഭഹാവയായ കത്താവിനെറ വീയ്യപ്രവൃത്തികളോടുക്രടെ വ 
രും നിന്െറ നീതിയെ മാത്രം ഞാന് കിത്തിക്കും. 

മെഭവമേ, എനെറ ബാലുംമുതത, നീ എന്നെ ഉ പദേശിച്ചിരിക്കു 
ന്നു; ഇന്നുവരെ ഞാ൯ നിന്െറ അത്ഭതപ്രവൃത്തിക൦. അറിയിച്ചുമി 
ക്കുന്നു. 

മെടവമേ, അടുത്ത തലമറയോടു ഞാന് നിന്െറ ഭൂജത്തെയും വരു 
വാനുള്ള എല്ലാവരോടും നിന്െറ വീിയ്യപ്രവൃത്തിയെയും അറിയിക്കുവോഭം 
വാഭ്ധ കയവും നരയും ഉമ്മ കാലത്തും എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കരുതേ. 

മെദവമേ നിന്െറ ന് തിയും അതൂന്നതമായിരിക്കുന്നു ; മഹാ കാ 
യ്യങ്ങമെ പ്രവത്തി ചിട്ടുമ ദൈവമേ. മ്പന്നോടു തൂലുന്൯ ആരുകൂളു ? 

പപിതാഠിന്നും, ചുത്രന്നം, പരിശുഭ്ധാത്മാവിന്നും മപഫത്വം ഉണ്ടാക 
ട്ടെ 

ആകിയിഷച്ും, ഇപ്പോഴ ം.എന്നേക്കുമുള്ള പ്രകാരം തന്നേ. ആ മെന്. 

| ഇതുംരൂടെ ചൊല്ലെണം. 

കത്താവേം നിന്െറ ക്രുശുകൊണ്ടും വിലയേറിയ രക്രംകൊണ്ടും ഞങ്ങ 
ഭവെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കന്ന ലേ: കരക്ഷിതാരവം ഞങ്ങടെ രക്ഷിച്ചു, ഞങ്ങ 
നാക്കു സഹായിചേംണമെന്നു ഞങ്ങ നിന്നോട വിനയമായി അപേക്ഷിക്ക 
ന്നു. തആമെ൯. 

ഭ് പിന്നെയും ശുശ്രുകഷക൯ ചൊല്ലേണ്ടു എന്തെന്നാല്, 

തന്നിത ആശ്രയിച്ചി രിക്കുന്ന ഏല്ലാറക്ഷം ഏററവും ബലമുള്ള ഗോപുര 
വയം, ത്ആകാശത്തലും ഭൂമിയിലും ഭൂഥിക്കു കിഴിലുക്കൂ ൩ കലവും ൨ണങ്ങി 
അനുസരിക്കുന്നവനുമായി., സവ്ൃയശക്തനായ കത്താവു. ഇപ്പോഴും എലപ്പ്യോ 
ഴം നിനക്കു കാവല് ആയിരിക്കട്ടെ. നമുടെ കത്താവായ യേശുമശിഹാ 
യുടെ നാമം മാത്രം അല്ലാതെ നിനക്കു സുഖവും രക്ഷയും ലഭികേണ്ടതിന്നു 
തന്നിലും താന് മൂലവും ഒഴികെ ആകാശത്തിന കീഴില് മനുഷ്യതടെ ഇട 
യില് വേറൊരു നാമവും നല്ൃപ്പെട്ടിടില്ല എന്നു അവന് നിന്നെ ബോധം വരുത്തി ഗ്രഹിപ്പിക്കമാറാകട്ടെ. ആമെ൯. 

ഭ] അരിന്െറ ശേഷം ചചാല്ലേണ്ടതും 
ദൈവത്തിന്െറ കൂപയുള്ള കരുണയിലും സംരക്ഷണയിലും ഞങ്ങ നി ന്നെ ഭരമേല്ലിക്കുന്നു. കത്താവു നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു, കാക്കുമാറാകട്ടെ 
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കത്താവു തിരുമുഖം നിന്െറമേത പ്രകാശിപ്പിച്ചു, നിന്നോടു കൃപയുള്ളവ 
നാകട്ടെ. കത്താവു തിരുമുഖം നിന്െറമേത കൃയത്തി നിനക്കു ഇപ്പോഴും 
എന്നേക്കും സമാധാനം തരുമാറാകട്ടെ. ആമെന്, 

രോഗിയായിരിക്കുന്ന പൈതലിന്നു വേണ്ടിയുള്ള പ്രാര്ഥന. 

സപവ്ൃശക്തിയുള്ള ദൈവമേ. കരുണയുള്ള പിതാവേ, ജീവന്െറയും മര 

ണത്തിനെറയും നീക്കുപോക്കുകറ്ം നിനക്കു മാത്രം മൂ്കതാകുന്നുവല്ലോ ; 
ഇപ്പ്പോശ രോഗിയായി കിടക്കുന്ന ഈ പൈതലിനെ കരുണയുള്ള ക 
മുകരകൊണ്ടു സ്വദ്ത്തില്നിന്നു നോക്കേണമെന്നു ഞങ്ങറ്ം നിന്നോടു 
വിനയമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു. കത്താവേ, [വനെ] നിന്െറ രക്ഷ 
കൊണ്ടു ദശിക്കേണമേ ടു നീ നിശ്ചയിക്കുന്നതായ നല്ല സമയത്തു (ഇവ 
നെറി] ശരിരവപേഭനയെ നീക്കി നിന്െറ കരുണകാ നിമിത്തം [ഇവ 

ന്െറ] ആത്മാവിനെ രക്ഷികേംണര്മേ. [ഇവന്] ഭൂമിയില് തന്െറ നാ 

കളെ. ദീഷ്മമാക്കുവാ൯ നിനക്കു ബഷ്ടമുണ്ടായാല് [ഇവന് | നിന്നെ വിശ്വ 
സ്പതയോടെ സേവിച്ചു തന്െറ തലമുറയില് നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ടു നിന 

കയിട്ടു ജിവിച്ചു, നിന്െറ മഹപ്പത്തിന്നു മപയോഗമുള്ളവ്ര[് നാ] യിരിക്കു 

മാറാകേണമേ ; ആയതല്ലെയില് കത്താവായ യേശുവില് വിശ്വസിച്ചു 

ഉ റഞങ്ങുന്ന ആത്മാക്കര നിതു ആശ്വാസവും ഭാഗ്യവും അനുഭവിക്കുന്ന ആ 

സ്വഗ്ലിയ വാസസ്ഥലങ്ങളിലേക്കു' [ഇവനെ] കൈക്കൊള്േണമേ. ഇതി 

നെ എന്നും ഏകടൈവമായി കാലാവസാനം കൂടാതെ നിന്നോടും പരി 

ശുഭ്ധാത്മാവിനോടും ക്രടെ ജീവിച്ചുവാഴന്നവനായി നിന്െറ പുത്രനും ഞ 

ങളുടെ രക്ഷിതാവുമായ ആ യേശുമശിഹാ മൂലം നിന്െറ കരുണകറഠ 

കൊണ്ടു ചെയുതക്വേണമേ. ആമെന്, 

രോഗി ജീവിക്കുമെന്നുമ്മ ആശ കുറഞ്ഞിരുന്നാല് അവന്നുവേണ്ടി 

യുളല പ്രാത്ഥന. 

കരുണകമൃ.ടെ പിതാവും സകല ആശ്വാസത്തിന്െറയും ഭൈവവുമേ, ആആആ 

വശ്ൂസമയത്തു ഞങ്ങഠക്കു ഏക സഫായിയായുക്കോവേ. ഇവിടെ വഭരെ 

ശരീരക്ഷിണതയോടെ നിന്െറ കയ്യി൯കിഴ്സ് കിടക്കുന്ന നിന്െറ ഈ 

(ഭാസന്നു] നീ സഹായം ചെയ്യാനായിട്ടു നിങ്കലേക്കു ഞങ്ങ ഓടിവരുന്നു. 

കത്താവേ. [ഇവനെ] കൃപയോടെ കടാക്ഷിക്കേണമേടട പുറത്തേ മനു 

യന് ക്ഷയിക്കുന്തോവും അകത്തേ മനുഷ്യനെ നിന്െറ കൃപകൊണ്ടും പ 

രിശുഭ്ധാത്മാവുകൊണ്ടും ഇടവിടാതെ അധികം അധികമായി ബലലപ്പെട 

ത്തേണമെന്നു ഞങ്ങ നിന്നോടു അപേക്ഷിക്കുന്നും [ഇവന്] ഇവിടെ 

നിന്നു പോയി ഇനി കാണപ്പെടാതെയാകുംമുമ്വെ, നിന്െറ കരുണയാല് 

(ഇവന്െറ] പാപങ്ങറം നീകപ്പെട്ടും സ്വശ്ശൂത്തില് [ഇവന്െ൨) മോചനം 
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മുദ്യിടപ്പെടവാനായിട്ടു, കഴിഞ്ഞ കാലത്തു [വനി ചെയ്യ സകല തെ 

റവ൮ൃകദ്െയും കുറിച്ചു കപടമില്ലാത്ത മാനസാന്തരത്തെയും, നിന്െറ പുത്ര 

നായ യേശുവില് സ്ഥിരമുമ്മ വിശ്വാസത്തെയും [ഇവന്നു] നല്ലേ,ണമേ. 

കത്താവേ. നിന്നാല് കഴിയാത്ത കായ്യം ഒന്നുമില്ല എന്നും. നിനക്കു ഇഷ്ട 

മുണ്ടെങ്കില് [ഇവനെ ഇപ്പ്പോശ തന്നേ എഴുന്നേല്പിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ഇട 

യില് ഇനി കുറെക്കാലം ക്രടെ ഇരിപ്പാ൯ തക്കവണ്ണം കൂപ അരുള്വാ൯ 

നിനക്കു കഴിയുമെന്നും ഞങ്ങ അറിയുന്നു ; എങ്കിലും ഇപ്പ്യോഴത്തെ കാ 

ഴ്ുപ്രകാരം [ഇവി വേരപെട്ടു പോകുന്ന സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നതാ 

യി തോന്നുകകൊണ്ട [ഇവനെ മരണനാഴികെക്കായി യോശ്യൃതപ്പെടുത്തി 

ഒരുക്കേണമേ. [ഓവനി സമാധാനത്തോടും നിന്െറ പ്രീതിയോടും ക്രഃ 

ടെ ഇവിടം വിട്ടുപോയശേഷം നിന്െറ ഏകപുത്രനായി, ഞങ്ങദുടെ ക 

ത്താവും രക്ഷിതാപുമായ യ്േയേശുമശിഹായുടെ യോഗ്ൃൃതകളം മഭ്ധ്യസ്ഥത 

യും മൂലം [ഇവന്െറി ആത്മാവിനെ നിതൃരാജൃത്തിലേക്കു കൈക്കൊള്കേ 

ണമേ. ആമെന്. 

നിയ്യാണസമയത്തു രോഗിയെ ഭ്ൈവത്തിങ്കല് 
ഭരമേല്ലിക്കുന്ന പ്രാത്ഥന. 

സപവ്ൃശക്ത നായ ഒഭൈവമേ, തങ്ങളുടെ ഭൂമിസംബന്ധമായ കാരാഗ്ൃഫങ്ങ 

മില്നിന്നു വിടുവിക്കപ്പെട്ടതിനെറ ശേഷം പൂണ്ണ്ണമാകുപ്പെട്ട നീതിമാന്മാരു 
ടെ ആത്മാക്കര നിന്നോടുക്രടെ വസിക്കുന്നുവല്ലോടു നിന്െറ [ഭാസന്ദം) 
ഞങ്ങളടെ പ്രിയ [സഹോദരനും ആയ ഇവന്െറ) ആത്മാവിനെ വിശ്വ 
സ സഷ്യാവും മഹാകരുണയുള്ള രക്ഷിതാവുമായ നിന്െറ കൈകളിലേക്കു 
ഞങ്ങറ്ധ വിനയത്തോടെ ഭരമേല്ലിക്കുന്നു ടു അതു നിന്െറ മുമ്പാകെ വില 
യേറിയതായിരികേണമെന്നു ഞങ്ങ ഏററവും താണ്ടയോടെ അപേക്ഷി 
യം ചെയ്യുന്നു. ജഡത്തിന്െറ മോഫങ്ങദംകൊണ്ടും., സാത്താന്െറ പ 
ഞ്ച നകഠകൊണ്ടും ഈ അരിഷ്ടതയും വഷമത്വവുമുമ്മ ലോകത്തില് വെ 
ചൂ അതിന്നു എന്തെല്ലാം മലിനതകമ പററിയിരുന്നാലും. അവ ഒക്കെ 
യും നിക്കിക്കള.യപ്പെട്ടു, അതു വെടിപ്പുകള തും കറയില്ലാത്തതുമായി നിന്െറ 
മുമ്പാകെ നിത്തപ്പെടുവാ൯ തക്കവണ്ണം, ലോകത്തിന്െറ പാപങ്ങഭെ ന 
ക്കിക്കളവാനായിട്ടു കൊല്ലപ്പെട്ട കുററമില്ലാത്ത കുഞ്ഞാട്ടിന്൯ രക്തത്തില് ൭ 
ആത്മാവിനെ കഴുകേണമേ. ജഇതിനാലും ഇതുപോലെ ദിവസംപ്രതി 
കണ്ടാകുന്നതായ മറവു മരണകാഴ്ലുകങ്ാലും ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഏത്ര 
ബലഹീനവും നിശ്ചയമില്ലാത്തതുമാകുന്നു എന്നു ജിവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞ്ങഠഠ 
കാണേണ്ടതിന്നും; ഒടുക്കം ഞങ്ങളെ. നിതൃജീവനിത എത്തിപ്പാനുമ്ക ആ 
വിശുഭ്ധ സ്വഗ്ലീയ ജ്ഞാനത്തില് ഞങ്ങളു ടെ ഹൃദയങ്ങളെ തഅാല്ലയ്യത്തോടെ 
അകൃസിപ്പിപ്പാനായിട്ടു ഞങ്ങളുടെ ടിവസങ്ങക്രെ ഏഎണ്ണോണ്ടതിന്നും, ഞെ 
ആറി ജിവനോടെ ഇരിക്കുന്ന കാലത്തു തന്നേ ഞ്ഞെ പറിപ്പിക്കേണ 
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മെന്നു ഞങ്ങളടെ കത്താവും നിന്െറ ഏക പുരൂനുമായ യേശുമശിഹായു 
ടെ യോഗ്ൃൃതകദ മൂലം ഞങ്ങ നിന്നോടു അപേക്ഷിക്കുന്ന. ആമെന്, 

മനസ്സിലോ മനസ്സാക്ഷിയിലോ ചഞ്ച ലപ്പെടുന്നവക്ു 
വേണ്ടിയുഭമ പ്രാത്ഥന. 

പാ,്ല്ലെട്ട കത്താവേ, കരുണകളടെ പിതാവും സകല ആശ്വാസങ്ങ 
മൂട്രെയും ദൈവവുമായുള്ളോവേ., നിന്െറ ഈ കഷ്ടപ്പെടുന്ന [ ഭാസനെ | 
കനിവോടും മന്ത ലിവോടും നോകേ.ണമെന്നു ഞങ്ങ നിന്നോടു അ 
പേക്ഷിക്കുന്നു. നീ കൈപ്പ്പായുള്ള കായ്യങ്ങക്ടെ [ഇവന്ന് വിരോധമായി 
ഏഴുതി [ഇവന്െറി മുമ്പിലത്തെ അകൃതൃങ്ങടെ [ഇവന് അനുജവിക്കുമാ 
റാക്കുന്നു. നിന്െറ കോപം [ഇവനെറി മേത കറിനമായിരിക്കുന്നു, 
പഇവനെറി ആത്മാവു വ്യാകുലംകൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന. എന്നാല് 
സ്ഥിരതയാലും വിശുഭ്ധ തിരുവെഴുത്തുകളിലെ ആശ്വാസത്താലും ഞങ്ങറം 
ക്കു പ്രത്യാശ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്നു, ഞങ്ങളു ടെ ഉ പദേശത്തിന്നായിട്ടു വി 
ന്െറ തിരുവചനത്തെ എഴുതി ച്ചിരിക്കുന്ന കുരുണയുക്ക ദൈവമേ. [ഇ 
വനി നിന്നിലുമ്മ ആശയത്തെ വിട്ടുകടയാതെയും, അതിനെ നിന്നില 
ല്ലാതെ മറെറാരിടത്തും വെക്കാതെയും ഇരിക്കേണ്ടതിന്നു തന്നെക്കുറി ധ്യ ത 
ന്നേയും നിന്െറ ശാസനകള്ലെയും. വാശത്തങ്ങള്ലെയും കുറിച്ചും തദം 

ബോധം [ഇവന്നു ] നല്ലേണമേ. [ഇവന്നു] വരുന്ന പരീക്ഷകളെ. ഒ 
ക്കെയും ജയിപ്പാനുമ്ക ശക്രിയെ [ഇവന്നു നല്ലി [ഇവനെറ്] രോഗക്ങ 

ലെ. എല്ലാം ശമിപ്പിക്കേണമേ. ചതഞ്ഞ ഓടയെ ഒടിച്ചുക്യാതെയും 
പുകയുന്ന തിരി കെടുത്താതെയും ഇരിക്കേണമേ. നിന്െറ ക്യൃ൪ദകരു 
ണകളെ കോപത്തില് അടെച്ചുകട.യാതെ, നി ഒടിച്ചിട്ടുക്ക അന്ധികഠ് മൂ. 
പ്ലസിക്കേണ്ടതിന്നു ഇവനെ) സന്തോഷവും ആനന്ദവും കേമക്കുമാറാക്കേ 

ണമേ. ശരത്രുഭയത്തില് നിന്നു [ജവന്നെ] വിടുവിച്ചു നിന്െറ മുഖപ്രകാ 

ശത്തെ ['ഇവനെറി മേല് കൂയത്തി ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായ ചേശുകശ। 
ഫായുടെ യോഗൃതകളൃം മഭ്ധ്യസ്ഥതയും മൂലം ഇവന്നു ഡമാധാവം ന 

ല്ലേേണമേ. തആമെ൯ം 
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രോഗികജുടെ വിശുഭദ്ധസ സഗു ക്രമം 

മനുഷ്യരെല്ലാവരും മത്യരും പെട്ടെന്നുള്ള അനേകം ആപത്തുകളു.ം വ്യാധികു 

മൂം ദീനങ്ങളു.ം ഭവികുത്തക്ുവരും ആകകൊണ്ടെംം രം ആയുസ്സു വിട്ടുപിരിയു 
ന്നതു എപ്പോഠം ഏന്നു ഒരിക്കലും നിശ്ച്യമില്ലാത്തതുകൊളണ്ടും, സവ്ൃശക്തിയു 
ഒള ദൈവത്തിന്നു അവരെ വിമിപ്പാ൯ ഏപ്പോഴെങ്കിലലം ഇക്ടമുണ്ടായാതം 
അവര മരണത്തിന്നു എല്ലാന്യ്ോഴ്ചം ഒരുങ്ങിയിരിക്കേണമെന്നുംം നമമുടെ ര 
ക്ഷിതാവായ മശിഫായുടെ ശരീരരക്തങ്ങളു.ടെ വിശുദ്ധ സംസഷ്ലും പള്ളി 
ധില് പരസ്ൃൃമായി ആചരികുപ്പെട്ടമ്പോഗം, തങ്ങളൂടെ ഇടവകക്കാർ അതാ 
തൂ സമയത്തു അതില് ഓഫരിക്കാരാകെണമെന്നും, പട്ടക്കാ൪ ക്രടെക്രൂുടെയുംം 

വസന്തപ്പനിയോ പക്ച്ചപ്യാധിയോ ഉള കാലത്തു വിശേഷ്മാലും അവരെ 

ജാഗ്രതയോടെ പ്രബോധിപ്പിക്കെണം. ജനങ്ങഗം അങ്ങനെ ചെയ്യവരു 
മ്പോഠം പെട്ടെന്നു മരണത്തിന്നു സംഗതി വന്നാല് ഈ ഒരു കുഠവുനിഥീത്തം 
വരാകുന്ന മമനോവിഷാദം അവക്കു ജല്ലാതിരിക്കേണ്ടതിന്നാകുന്നു. രോഗിക്കു 
പടഭിയില് വരുവാ൯ കഴിപ്ധില്ലാതെ വീട്ടില്വെ്ച് സംസഗ്ശൃത്തിഅ ഓഫര് 
ക്കാരനാകുവാ൯ ആഗ്രഫിചാതം, അവ൯ ആ വസ്തുത മമ്പിരതൂട്ടി പട്ടക്കാര 

നെ അറിയിക്കണം. തന്നോടുകൂടെ അതില് ഓഫരിക്കാരാകേണ്ടതിന്നു ഇ 
തൂ പേരുഴ്ടൈന്നും അറിയിക്കെണം. അതു ഒൂന്നുപേരോ ചുരുങ്ങീട്ട രണ്ടുപേ 
രോ ആയിരിക്കണം. രോഗിയുടെ ഭവനത്തില് തക്കതായ ഒരു സ്ഥലം യ 
തഅമാക്കി പട്ടക്കാര൯ വണക്കത്തോടെ ശുശ്രൂഷഷ കഴികേണ്ടതിന്നു ആവശ്യ 
പ്പെട്ടതൊക്കെയും ഒരുങ്ങിയശേക്കം താഴെ വരുന്ന അപേക്ഷയും ലേഖനവും 
സുവിഷശക്ഷവും ആല്യം ചൊളി അവിടെ വിശുദ്ധ സംസം ആചരി 
ക്കെണംം 

അപേക്ഷം 

മനുഷ്ൃജാതിയുടെ സ്രഷ്ടാവായി, നീ സ്റ്റേഹിക്കുന്നവരെ ശിക്ഷിമംയും 
കൈക്കൊകള ന്നവരെ ഒക്കെയും അടികംയും ചെയ്യുന്നവനായി, സവ്ൃവശക്ത 
നും നിതൃനുമായ ദൈവമേ, നിന്െറ കയ്യാല് ദശിക്കപ്പെടുന്ന ഈ [ഭാസ 
നോടു] കരുണയുണ്ടായി, [ഇവനി തന്െറ രോഗത്തെ ക്ഷമയോടെ സ 
ഹിപ്പാനും നിനക്ഷ തിരുഇഷ്ടമുണ്ടായാല് [ഇവനന്െറാി ശരീരസുഖം വീ 
ണ്ടും ലഭിപ്പാനും കൃപ ചെയ്യേണമെന്നും, [ഇവനെറ] ആരമാവ്യ ശരീര 
ത്തില് നിന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും വേരപിരിഞ്ഞാല്., അതു നിന്െറ മമ്പാകെ 
കറ ക്രടാതെ നിത്തപ്പെടുമാറാകേണമെന്നും ഞങ്ങളടെ കത്താവായ യേ 
ശുമശിഹാ മൂലം ഞങ്ങ നിന്നോടു അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമെന്. 

19, 
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തകര, കത്രാപിനെറ രീക്കം സിരസികംരത മ അവന് ശു; 
മുകികഡയുമരെത്ു. കുത്താഡു താന് സ്സ്റേഹിക്കുന്നവനെ ശിക്ഷികുന്നു മ 

പ്ല 

ചേരാം. കഷം ൭. ൭, ആം 

കകൊ്യയന്ന എ കെനെരും അച്ലൂന്നും ॥ 

ആടെ, ആരെ, ഞാന പി്കക്ലോഴ പരയുന്നു & ഏറ വചനം ൫ 

ട് 
സര സ്കരയഡി.ിയിര പരുരെ ഒരെത്തില്നിന്നു ജീവക്ലേക്ക 
തിക്കു. 

യ 

ചി 

സുവിശേഷം. ഡിശൂ.രയാഹം. ൭. ൨൭, 

ഏന്നെ ആയച്ചുഡനെ പിശധസിക്കുന്നവന്നു വിര്യൃജീപ൯ ക്യു 

അതി പരം പ്രെസ്്ി ൪ ടു പീര സംസത്തിന്നു 
ടൂ പ്രകാരം നികു കെ പരപ്െ. കികു സേരുയുപ് 
൭൨൨൭ തരുത്ങി് വരഡികെെം.. 

പിശ്കം സക്രമൊട്തു കഴുകുന്ന സമയത്തും ്രസ്സ്സ് അരു 
ആളു കകകെൊടകയും പി രേധീയേരള്്കേടെ അതിനെ കൈക 
൭൪൪ നി്ുഡിച്കിരീകാവക്ം ഓക രിക കെടുകയും വേണ്ടം. 

എനതര രുത്തര രോസന്ത കൊിടും, തകുസയത്തു 
ന്നേ ആപിയികായ്ലകൊടിടം രെ കക്ക രൈ 
ര. പ്ലക്ഛരത്തതിന്തുകെങ്കിലും., സ്തരയാമരയുമ്മ വേട വക്ക തടസ്സ കൊന്നേ 
ക്ട മരിഹ്മയുടെ ശരര്തരരകതടകകരകന്ന സക്രകെ്തു; കൈകൊരടവരല് 

സുരി പരാഞ്ഞാ, അവര തരെ പരപര്കെ കികു പയ 

സസരത്രപ്പെടു; സേര തനികുമരടെി ക്രൂരിരം രയം അ 
എന്തും, ത൭൯൫൦ രക്കഷൊകരയിലു തവതയൊ രകരത്തെ ൭രിഞ്ഞു എന്നും ഉ. 
ഡ്ലരയി പി.്വസിഷ്ടും അതിന്തര തനിക്കു ഉ ന്രയിരിക്കുന്ന കട പകരര്ങളെ. 
അആ്കുവണ്ണ്ം മത്തു ഇവെകുരയിലു അ൨ത്ന സിഎഏഷ്കമയി സ്ലേത്രം ചെരൂര 

അ അ തര വരയ്കൊഴ്ടെ സക്രമെന്തു കകകരളു സിക്കെക്കിടുട [നി 

ര ആത്മരക്ഷാ... ടു പാകരരാരയിഴല അവര നമുടെ രക്ഷിഅവരയ യേ 

ൂമരിടാരയുതടെ രര്രത്തെയും: രകുതത്തെയും ടക്ഷികുയും കടികുയുട ചെയ്യു 

അ എന്നു പട്ടകരരര അവന്നെ ധാരിപ്പികെ്നെം. 1 | 

ത്രേധിയെ ഭരിക്കുന്നതും അവര വിശ്ൂ്ധസംസമ്ത്തിരു ആഹരികരരന്നുക 

അത്തും ഒരര സമയത്തു ആയിരുന്നതു ശുശ്രൂ ടിപ്ു ിപ്പരര 6൨; 

ഘട ടക ക്രമം സതീത്തസംവരെ ഒപ്രെഷ്റ്യിറ ചഛെക്സി നീത്തിയും൭െ. ; 

ക്ട് ൂടന്നെ സംസം ഇടത്കിക്കെത്കണ്ടെം. 1 

പസ്സത്തപ്പന്നി,, മസ്ത്ൂരി മൃത്മരയ പകരുന്നു ഡൃരധിയുമ്മേ കരകത്തു രോശികൾ. | 
ടെ: പ്ടടുക്ിങവെക്ട അവരരോടുക്രടെ: സംബട്ുത്തിന്നു ഓംഹരികാരാകുരര | 

അ പക്ക പേടിച്ചു ആരം അട്ടകരതെയും രേരശിക്കു പ്രത്യേകം ഭരി ൭ 

ദ്ര ുയരയിരികയുംചെഡ്യാക ഹൂടമൂഓാകന തനിക്ട അവമന്നുഴ്ച ൫൭൫ | 
സസ്ക്ഛം കൃചരിക്കരംം. [1 | 
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മരച്ചവരെ അടക്കുന്ന ക്രമം 

ബി; കഴിയാതെയും ്റികറി..ം പതു തിഷക്കിക്ട, ചിതിഷ്ഥികും 
നഹ്ക്കം ഷന ൭. നാം പത് ക്കം ഉട അർ 

അന കരം കയറ ക്ക്ാു ച ഥി കറിക്ക്. 

മ കൃത് കഷ ൮ അതിന്ടെ 2 ഷ്ിയയി കവശ്ക് കാക് കക് മം നം 

കഴിയി ക്ഷ ഫ്ക കാട ക ചാ്ുകള്യം പിര്കള്യാ ൪ ചി. 
മിഷ 

പറയ്മുത്ത 2: ഞാന് തന്ന ചന്നം ജി അത്്ക്ൽ: 
വിക്വത്ഥിക്കുന്നവല് മരിച്ചാലും ജിവിക്കം. കിറിച്ചിക്ന്ത 

സിഷ്വ്ധക്കുന്നവല് കതത ത്ന്ന 2൪ ക്കാിടട... 
ദ്ഥിശു. ഷാ. ൧൧. ൭.൫, ൨.൭. 

വീ്മടുക്കന്നവല് കി വിച്ഛിതിക്കുറ്ല് എന്ത ഞന് വിര, 
മ ന്നിക്ലുയമെന്തം ഞാന് അറിയത്ത. ഏറ തര്. ഇടക. 

ശിച്ചശഷാംം ഞാന് കഹത് തനായി കാത്ത കാതം. അല് 
റാണ കാഞ്ച; അരന്യനക്ടും, ഏറ ആ ക അവാസന 

2൪90.. ച൧0൪.. ൨൫, ൨൭.. 2.൭... 

കത്ത്ാദക്ക: ന ചനം കൊ്ളാന്നള്ളിട്ലു 4 മവികകെനിത്ത തം 
കൊ്ടുകുവാല് കഴിയുന്നതുമച്.. യഫാ തത്ത. ഫാ ഏടുത്തു, യായം മോം റാ്ലടച്പുടമാറാകക്െ. 

ക് അശ, അ. ൭; ര്യ്ക്. ൧2. ൨൧൭൦ 
അറ. ദ്ധി ക നവതി 8. ശാം 8൭ അതത് മണ ന് ഷ്ത്ം 

മിക്ക ഒന അഴ്ടുാ പായി ക്കം. 

7/൧, ശിക്ഷ. അത്തം സധന, 

ണി 

൨൧൨൨൭ ൭ ക്ല. ഞാന് ശ്മൂംന്റ വ ത അരി 

ക്കന് ഏറ മുത്ധില് മ്യരിക്കമത്ചാല് ഏല് വായ് കഷി 
ക്ലാക്ക ന്തം ഞാവല് ൨.റഞ്ഞു.. 
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ഞാന് ഉരിയാടാതെ കൂരമനായിരുന്നു ടു നന്മയെ ഗണ്യമാക്കാതെ 
മൌനമായിരുന്നു ; എന്െറ സങ്കടം പൊങ്ങിവന്നു. 

൨൫൯ ഉള്ളില് ഹൃദയത്തിന്നു ചൂടു പിടിച്ചു, എന്െറ ധ്യാനത്തി 
കല് തീ കത്തി 4; അപ്പ്യോദ്ര ഞാന് നാവെടുത്തു സംസാരിച്ചു. 

യഹോവേ, ഏനന്െറ അവസാനത്തെയും ഏനെറ ആയുസ്സു എത്ര എ 

ന്നതിനെയും എന്നെ അറിയിക്കേണമേ. 

ഞാന് എത്ര ക്ഷണികന് എന്നു ഞാന് അറിയുമാറാകട്ടെ. 

ഇതാ, നീ എന്െറ നാളൃ.കളെ. നാലുവിരല് നീഭമാക്കിയിരിക്കുന്നു ; 
എന്െറ ആയുസ്സു നിന്െറ മുമ്പാകെ ഏതുമില്ലാത്തതു പോലെയിരിക്കുന്ന ; 
ഏതു മനുഷ്യനും ൂറച്ചുനിന്നാലും ഒരു ശ്വാസമത്രേ. 

മനുഷ്ചയരൊക്രെയും വെറും നിഴലായി നടക്കുന്നു നിശ്ചയം ടു അവര 

വൃത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കുന്ന നിശ്ചയം ; അവന് ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു ടു 
തആആ൪ അനുഭവിക്കും എന്നു അറിയുന്നില്ല. 

ഫീന്നാല് കത്താവേ., ഞാന് ഏതിന്നായി കാത്തിരിക്കുന്നു ? എന്െറ 
. പ്രത്യാശ നിങ്കത വെച്ചിരിക്കുന്നു. 

ഫ്്രന്െറ സകല ലംഘനങ്ങക്ിതനിന്നും എന്നെ വിടുവിക്കേണമേ ടു 
എന്നെ ഭോഷനെറ നിന്ദയ്ധക്കി വെക്കുരുതേ. 

ഞാന് വായ് തുറക്കാതെ കൌമനായിരുന്നു ; നീയല്ലേ: അങ്ങനെ വ 

രുത്തിയതു. 

നി ന്െറ ബാധ എക്കല് നിന്നു നീക്കേണമേട്ട നിന്െറ കയ്യുടെ അടി 

യാത, ഞാന് ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു. 

അകൃതുംനിമിത്തം നീ മനുഷ്യനെ ഭണ്ഡനങ്ങളാത് ശിക്ഷ്ധിക്കുമ്പോ 

നീ അവന്െറ സെനന്ദയ്യത്തെ പുഴപോലെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നു ; ഏതു മനു 

ഷ്യനും ഒരു ശ്വാസമ്രേ ആകുന്നു. 

യഫോവേ. എനെറ പ്രാത്ഥന കേട്ടു എന്െറ അപ്േപേക്ഷ ചെവി 

കൊള്ളേണമേ. എന്െറ കന്ണ്്നൂനി൪ കണ്ടു മിണ്ടാതിരികരുതേ ടയ ഞാന് 

എനെറ സകല പ്താട്ടന്മാരെയുംപോലെ നിന്െറ സന്നിധിയില് അന്യ 

നും പരദേശിയും ആകുന്നുവല്ലോ. 

ഞാന ഇവിടെനിന്നു പോയി ഇല്ലാതെയാകുന്നതിന്നു മുമ്പെ ുദന്മ | 

ഷം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു നിന്െറ നോട്ടം എമ്മതനിന്നു മാറേറണമേ. 

പിതാവിന്നും, പൂത്രന്നും. പരിശുഭ്ധാത്മാവിന്നും മഹത്വം മണ്ടാ 

കുട്ടു ; 

ആദിയിക്കലുംം ഇപ്പോഴും, എന്നേക്കുമുള്ള പ്രകാരം തന്നേ. ആമെ൯.. 



മരിച്ചവരെ അടക്കുന്ന ക്രമം 1] 

20072൧0൦ ല്ല. നോം സങ്കത്തനം 

കത്താവേ, നി തലമുറ തലമുറയായി ഞങ്ങളുടെ സങ്കേതമായിരിക്കുന്നു 

പപ്ൃതങ്ങഠ ഉണ്ടായതിന്നം നി ഭൂമിയെയും ഭൂമണ്ഡലത്തെയും നി 
ക്മിച്ചതിന്നും മുമ്പെ നി അനാടിയായും ശാശ്വതമായും ദൈവം ആകുന്നും 

നീ! മരതൃനെ പൊടിയിലേക്കു മടങ്ങിച്ചേരുമാറാക്കുന്നു ; മന്ുഷ്യപു 
തന്മാരേ, തിരികെ വരുവിന് എന്നും അരുഭിച്ചെയ്യുന്നു. 

ആയിരം സംവത്സര: നിന്െറ ഭ്ൂഷ്ടിയില് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞുപോ 
യ ഭിവസംപോലെയും രാത്രിയിചെ ഒരു യാമംപോലെയും മാത്രം ഇരി 
ക്കുന്നു. 

ന അവരെ ഒഴുക്കികുളയുന്നു ; അവര ഉറക്കപോലെ അര്ത്രേ 
അവര് രാവിലെ മുഖ്ലെച്ചുവരുന്ന പുല്ലുപോലെയാകുന്നു. 

അതു രാവിലെ തഴെച്ചു വരുന്നു ; വൈകുന്നേരം അതു അരിഞ്ഞു 
വാടിപ്പോകുന്നു. 

ഞങ്ങമു നിന്െറ കോപത്താല് ക്ഷയിച്ചും നിന്െറ ക്രോധത്താല് 
ഭ്രമിച്ചും പോകുന്നു. 

ന്, ഞങ്ങളുടെ അകൂതൃങ്ടളെ നിന്െറ മുമ്പിലും ഞങ്ങളൂടെ രഹഡ്വയ” 
പാപങ്ങളെ നിന്െറ മഖപ്രകാശത്തിലും വെച്ചിരിക്കുന്നു. 

ഞങ്ങളുടെ നാള്കള്ലൊക്കെയും നിന്െറ ക്രോധത്തിൽ കഴിഞ്ഞുപോ 
യി ; ഞങ്ങഭൂ ടെ സംവത്സരങ്ങകെ. ഞങ്ങ ഒരു നെടുവീപ്പുപോചെ കഴി 
ക്കുന്നു. 

ഞങ്ങളു ടെ ആയുഷ്ണാലം എഴുപതു സംവത്സരം ;$. ഏറെ ആയാല് എഗ്ണുതു സംവത്സരം അതിന്െറ പ്രതാപം പ്രയാസവും ൭8 ഖവുമത്രേ ; 
അതു വേഗം തിരുകയും ഞഞ്ങറ പറന്നുപോകയും ചെയ്യുന്നു. 

നിന്െറ കോപത്തിന്െറ ശക്തിയെയും നിന്നെ ഭയപ്പെടുവാന്തക്ക വണ്ണും നിന്െറ ക്രോധത്തെയും ഗ്രഹിക്കുന്നവന് ആര് ? 
ഞങ്ങറാ ്ഞാനമുക്ളോരു ഫൃദയം പ്രാപിക്കുത്തക്കവ്ക്്റും ഞങ്ങളു ടെ 

നാള്മൂകക്ലെ. എമ്കൂപ് വാന് ഞങ്ങളടെ മു പദേശിക്കേണമേ. 
൮.ഹോവേ, മടങ്ങിവരേണമേട്ട എത്രത്തോളം താമസം ? അടി യങ്ങലോടു സഹതാപം തോന്നേണമേ. 
കാലത്തു തന്നേ ഞങ്ങളെ നിന്െറ ഭയകൊണ്ടു തൃപൃരാക്കേണമേ; എന്നാല് ഞങ്ങളുടെ തരയയഷ്യാലമൊക്കെയും ഞങ്ങ ഘോഷിച്ചാനനിക്കും. 
൩ ഞങ്ങടെ ക്ലേശിപ്പിച്ച ടിവസങ്ങമക്കും ഞങ്ങ അനത്ഥം അനു ഭവിച്ച സംവത്സരങ്ങദുക്കും തക്കവഷ്ക്്ും ഞങ്ങളെ. സന്തോഷിപ്പിക്കേണമേ. 
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നിന്െറ ഭാസന്മാകഃ നിനെറ പ്രവൃത്തിയും അവരുടെ മകംദക്കു നി 
ന്െറ മഹത്വവും വെരിപ്പെടുമാറാകട്ടെ. 

ഞങ്ങളു ടെ ഭൈവമായ യഹോവയുടെ പ്രസാദം ഞങ്ങളുടെമേല് 
്രിക്കുമാറാകട്ടെു ഞങ്ങളടെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയെ സാഭ്ധ്യമാക്കിതരേ 
ണമേ ടയ അതേ, ഞങ്ങളുടെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയെ സാഭ്ധ്യമാക്കി തരേ 
ണമേം 

പിതാവിന്നും, പൃത്രന്നും., പരിശുഭ്ധാത്മാവിന്നും മഹത്വം കണ്ടാ 

കട്ടെ ; 

ആകിയികലും, ഓടപ്പോഴം. എന്നേക്കുമമ്മ പ്രകാരം തന്നേ. ആമെന്. 

6 പിന്നെ കൊരിന്തൃക്ക വിശുദ്ധ പൌലൊസ് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം 

൧൫൨0൦ അഭ്ധ്യായത്തിതനിന്നു എടുത്ത പാഠം വായിക്കെണംം 

൧ കൊരിം ൧൭൫, ൨൦. 

എന്നാല് ക്രിസ്ു നിദ്ദകൊണ്ടവരില് ആദൃഫലമായി മരിച്ചവരുടെ ഇട 

യില്നിന്നു ൭ യിത്തിരിക്കുന്നു. മനുക്ഷയ൯മുലം മരണം ഒു.ണ്ടാകയാല് മ 

രിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനവും മനുഷ്യന്മൂലം ഉണ്ടായി. ആദഭാമില് എ 

ല്ലാവരും മരിക്കുന്നതുപോലെ ക്രിസ്ുവില് എല്ലാവരും ജിവിപ്പിക്കപ്പെടും.: 

ഓരോരുത്തനും താന്താന്െറ നിരയിലത്രെ; ആദൃഫലം ക്രി; പി 

ന്നെ ക്രിസ്ുവിന്നുമ്ൂവ൪ര അവന്െറ വരവിങ്കല് ; പിന്നെ അവസാനം ടു 

അന്നു അവന് എല്ലാ വാഴ്കെക്കും അധികാരത്തിന്നും ശക്തിക്കും നിക്കം വ 

രത്തിട്ടു രാജ്യം പിതാവായ ഭ്വവത്തെ ഏല്ലിക്കുംം അവന് സകല ശ. 

രൂക്ക്ലെയും കാല്ല്ിഴാക്കുവോള.ം വാഴേണ്ടതാകുന്നു. ഒടുക്കത്തെ ശരുവാ 

യിട്ടു മരണം നീങ്ങിപ്പോകും. സകലത്തെയും അപനന്െറ കാല്ലചിഴാക്കി 

യിരിക്കുന്നു എന്നുണ്ടല്ലോ ; സകലവും അവന്നു കിദ്ട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു 

പറഞ്ഞാല്. സകലത്തെയും കീഴാക്കികൊടുത്തവന് ഒഴികെയത്രേ എന്നു സ്റ്റൂ 

ടം. എന്നാല് അവന്നു സകലവും കീഴ്ലൊടടുവന്നശേഷം ദൈവം സക 

ലത്തിലൂും സകലവും ആകേണ്ടതിന്നു പുത്രന് താനും സകലവും തനിക്കു 

ഷീഴാകികൊട്ുടത്തവസ കീഴ്ടെട്ടിരിക്കും. അല്ല, മരിച്ചവക്വേണ്ടി സ്റ്റാ 

നം ഏല്ല്യന്നവ൪ എന്തു ചെയ്യും ? മരിച്ചവര കേവലം മു യിക്കുന്നില്ലെ, 

മിത അവക്വേണ്ടി സ്താനം ഏഎല്ല്ന്നതു എന്തിന്നു ? ഞങ്ങളും നാഴിക 

തോറും പ്രാണഭയത്തില് ആകുന്നതു എന്തിന്നു ? സഹോദരന്മാരേ, നമ്മു 

ടെ കത്താവായ ക്രിസ്ുയേശുവിങ്കല് എനിക്കു നിങ്ങളിലുള്ള പ്രശസയാ 

ണ ഞാന് ദിവസേന മരിക്കുന്നു. ഞാന് എഫെസൊസില്വെച്ചു ദൃഗയു 

ഭം ചെയുതു വെവം മാനുഷം എന്നുവരികില് എനിക്കു എന്തു പ്രയോജ. 

നം ? മരിച്ചവര കയികുന്നിപ്പെ്കിൽ നാം തിന്നുക. കുടികും, നാക്ദെ ചാ 

കുമല്ലോ. വഞ്ചിക്കപ്പെടരുതു, ുഭാഷണത്താല് സഭാചാരം കെട്ടുപോ 
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കുന്നു. നീതിക്കു നിമ്മലരായി ഉണരുവിന് ; പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പിന് ; 

ചിലക്& ദൈവത്തെക്കുറിച്ചു പരിങ്ഞാനമില്ല ; ഞാന് നിങ്ങറക്കു ലജ 

കായി പറയുന്നു. പക്ഷേ ഒരുവന് : മരിച്ചവ൪ര എങ്ങനെ ഉയിക്കുന്നു 

എന്നും ഏതുവിധം ശരീരത്തോടെ വരുന്നു എന്നും ചോദിക്കും. മുഡാം 

നീ പിതെക്കുന്നതു ചത്തില്ല എങ്കില് ജീവിക്കുന്നില്ല. നീ വിതെക്കുന്ന 

തോ ഉണ്ടാകുവാനുമ്മ ശരീരമല്ല കോതമ്പിന്െറയോ മറവ൮ വല്ലതിനെറ 

യോ വെവ്വം മണ്യത്രേ വിതെക്കുന്നത; ; ദൈവമോ തന്െറ ഇഷ്ടം 

പോലെ അതിന്നു ഒരു ശരിരവും ഓരോ വിത്തിന്നു അതതിനെറ ശരീര 

വും കൊടുക്കുന്നു. സകല മാംസവും ഒരുപോലെയുള്ള മാംസമല്ല ; മനു 

ഷൃരുടെ മാംസം വേറെ, കുന്നുകാലികളൃടെ മാംസം വേറെ, പക്ഷ്മികളു 
ടെ മാംസം വേറെ. മത്സ്യങ്ങളുടെ മാംസവും വേറെ. സ്വഗ്ലിയ ശരീര. 

ങ്ങളും ഭൌമശരീരങ്ങളും ഉണ്ടു ; സ്വഗ്ലീയശരീരങ്ങളുടെ തേജ വേ 
റെ, ഭൌമശരീരങ്ങള,ടെ തേജസ്സു വേറെ, സൂയ്യന്െറ തേജസ്സു വേറെ, 
ചന്്രന്െറ തേജസ്സു വേറെ, നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തേജസ്സു വേറെ; നക്ഷത്ര 

വും നക്ഷത്രവും തമ്മില് കേജസ്സുകൊണ്ടു ഭേഒം കണ്ടല്ലോ. മരിച്ചവരു 
ടെ പുനരുത്ഥാനവും അവ്വണ്ണം തന്നേ. ദ്രവത്വത്തില് വിതെക്കപ്പെടു 

ന്നു, അദ്രവത്വത്തില് ഒ യിക്കുന്നു ; അപമാനത്തില് വിതെകുപ്പെടുന്നു, തേ 
ജുസ്സില് ഉയികുന്നു ; ബലഹീനതയില് വിതെക്കപ്പെടുന്നു, ശക്തിയില് ഉ$ 
യിക്കുന്നു ; പ്രാകൃതശരിരം വിതെകുപ്പെടുന്നു. ആത്മികശരീരം കൂയിക്കു 
ന്നു; പ്രാകൃതശരീരം മൂ ണ്ടെമ്മില് ആത്മികശരിരവും ഉണ്ടു. ഒന്നാം മ. 
നുഷ്യനായ ആഭാം ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തിന്നു എന്നു എഴുതിയുമിരിക്കു 
ന്നുവല്ലോ ; ഒടുക്കത്തേ ചമഭാം ജിവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവായി. എന്നാല് 
ആത്മികമല്ലയ പ്രാകൃതമത്രേ ഒന്നാമത്തേതു ; ആത്മികം പിന്നത്തേതില് 
വരുന്നു. ഒന്നാം മനുക്കയന് ഭൂമിയില്നിന്നു മ്ക്റകൊണ്ടുള്കവന് ടു ര 
ണ്ടാം മനുഷ്യന് സ്വശ്ശൃത്തിരുനിന്നുള്കൂവന്. മണ്ണുകൊണ്ടു ള്കവനെപ്പോ 
ലെ മമ്ക്്ുകൊണ്ടക്കവരും സ്വഗ്രീയനെപ്പോലെ സ്വഗ്രീയന്മാരും ആകു 
നനു; നാം മണ്ണ്ുകൊണ്ടുഭ്മവന്െറ പ്രതിമ ധരിച്ചതുപോലെ സ്വഗ്്റീയ 
നെറ പ്രതിമയും ധരിക്കും. സഹോദരന്മാരേ, മാംസരക്തങ്ങദക്കു ദൈവ 
രാജ്യത്തെ അവക്ഷശമാക്കുവാന് കഴികയില്ല ; ദൂവത്വം അദ്രവത്വത്തെ അ 
വകാശമാക്കുകയുമില്ല എന്നു ഞാന് പറയുന്നു. ഞാന് ഒരു മമ്മം നിങ്ങ 

കോട പറയാം : നാം എല്ലാവരും നിദ്ദകൊള മൂ കയില്ല ; എന്നാല് അ 
നതൃകാഹഭ നാഭത്തിങ്കല് പെട്ടെന്നു കണ്ണ്ണിമെക്കുന്നിടയില് 0൦ എല്ലാവ 
രും രൂപാന്തരപ്പെടും, കാഹളം ധ്വനിക്കും, മരിച്ചവര അക്ഷയരായി 
ഉയികുകയും നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഈ ദ്രവത്വമുള്ളുതു 
അദ്രവത്വത്തെയും ച മ൯തൃമായതു അമര൪തൃത്വത്തെയും ധരിക്കേണം. 
ഈ ദ്രവത്വമമ്മതു അഭൂവത്വത്തെയ്യം ഈ മരത്ൃമായതു അമരതൃത്വത്തെ 
യും ധരിക്കുമ്പോദാ ““മരണം നീങ്ങി ജയം വന്നിരിക്കുന്നു ? എന്നു എഴുതി 
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യ വചനം നിപ്ൃത്തിയാകും. ഹേ മരണമേ, നിന്െറ ജയം എവിടെ ? 
ഹേ മരണമേ. നിന്െറ വിഷമ എവിടെ ? മരണത്തിന്െറ വികമു 
൭.൭. പാപം ടു പാപത്തിന്െറ' ശക്തിയോ ന്യായപ്രമാണം. നമ്മുടെ ക 
ത്താവായ യേശുക്രിസ്റു മുഖാന്തരം നമുക്കു ജയം നല്ലുന്ന ദ്ദൈവത്തിന്നു 
സ്പോത്രം. ആകയാല് എന്െറ പ്രിയ സഹോദരന്മാരേ. നിത്ങദാ ഉറ 
ളൂവരും കലുങ്ങാത്തവരും, നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നം കത്താവില് വൃത്ഥമല്ല 
എന്നു അറിഞ്ഞിരികയാല് കത്താവിനെറ വേലയില് എപ്പോഴും വഭ്ധിച്ചു 
വരുന്നവതം ആകുവി൯. 

ഭര് അവ൪ ശവക്കുഴിക്ക സമീപെ ചെല്ലമ്പോഗം, ശവം കുഴിയില് വേപ്പാ൯ 
ഒരുങ്ങുന്ന സമയത്തു ബ്രെഷഡ്യിററ൪ ചൊല്ലുകയോ, പ്രെസ്ത്രിററരും പഭജി 

ശുശ്രൂഷ്ചക്കാരും രുടെ പാടുകയോ ചെയ്യേണ്ടതു, 

സ്ര! പ്രസവിച്ച മനുഷ്യന്നു ജിവിച്ചിരിപ്പാനുമ്ള കാലം അല്പവും അരിഷ്ട 
തകൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമാകുന്നു. അവന് പൃ പോലെ മൃണ്ടായി 

' പൊഴിഞ്ഞുപോകുന്നു ; ഒരു നിഴല്പോലെ ഓടിപ്പോകുന്നു; കരു സ്ഥി 
തിയില് തന്നേ നില്ലന്നതുമില്ല. 

മമിചനോടിരിക്ഷമ്പോഴചം ഞങ്ങ മരണത്തിലിരിക്കുന്നു ; ഞങ്ങളു. 

ടെ പാപങ്ങമ നിമിത്തം ന്യായമായി കോപിച്ചിരിക്കുന്ന കത്താവേം ഒഞ 
ങ്ങ നിന്നില്നിന്നു അല്ലാതെ. പിന്നെ ആരിതനിന്നു സഹായം അ 
ന്വേഷിക്കേണ്ട 4 

എങ്കിലും മഹാ പരിശുഭ്ധ ഭൈവമാകുന്ന കത്മാവേ, മഹാശക്തി 
യുള്ള കത്താവേ. പരിശുഭ്ധതയും മഹാ കരുണയും ഉമ രക്ഷിതാവേ 

നിതൃമരണത്തിന്െറ കൈപ്പാായ വേദനകദ്ധിലേക്കു ഞങ്ങമെ. എല്ലിക്ു 
രുതേ. 

കത്താവേ, നീ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലെ രഹസുങ്ങറ ആേറിയു 

ന്നു; ഞങ്ങളൂടെ പ്രാത്ഥനെക്കു നിന്െറ കരുണയുള്ള ചെവികദ അടെ 

ച്ചുകളയരുതേറ്ടു എന്നാല് ഞങ്ങളോടു കനിപലുണ്ടാകേണമേടു മഹാ പ 

രിശുഭ്ധനായ കര്ത്ധവേ. മഹാ ശക്തിയുള്ള ദൈവമേ, പരിശുഭ്ധതയും കു 

രണയുമുള്ള രക്ഷിതാവേ, മഹാ യോഗുനും നിതുന്ദമമായ വിധികുത്താ 

വേ. ഞങ്ങകൂു ടെ പടുക്കത്തെ നാഴികയില് ഞങ്ങ യാതൊരു മരണവേഭക 

നകൊണ്ടും നിങ്കല് നിന്നു പിരിആപോകുവാ൯ സമ്മതിക്കരുതേ. 

4 അതിനെറ ശേഷം അരികെ നില്ലന്ന ചില ശവത്തിന്മേല് മഠ്സ്ിടുന്ന സമ 

യത്തു പ്രരെസ്ണിററാ൪ ചൊല്ലേണ്ടതു, 

മരിച്ചുപോയ നജ്ുടെ ഈ പ്രിയ “സഹോദഭരന്െറ]) ആരമാവിനെ തന്െറ 

അടുക്ംലേക്കു കൈക്കൊ. ളൂ വാന് സവ്വശക്തിയുള്ള ദ്ദൈവത്തിന്നു തന്െറ 
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മഹാ കരുണകൊണ്ടു ഇഷ്ടം തോന്നിയിരിക്കയാല്., സകലവും തനിക്കു 
കീറ്റെടുത്തുവാ൯ കഴിയുന്ന തന്െറ പല്യാപാരശക്തികൊണ്ടു നമ്മുടെ താഴ്ച 
യുക്മ ശരീരത്തെ തന്െറ മഹത്വമുള്ള ശരിരത്തോട്ട അനുരൂപമായി രൂ 
പാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന നക്കുടെ കത്മാവായ യേശുമശിഹാമൂലം നിത്ൃജിവങ്ക 
ലേക്കു ഉയിത്തെഴുന്നേല്ലമെന്നുള്ള നിശ്ചയവും ഉറപ്പുമുള്ള പ്രത്ുാശയോടു 
ക്രടെ നാം [ഇവനെറി ശരീരത്തെ മമ്ക്്ിന്നു മള്ക്്റായി, ചാരത്തിന്നു ചാര 
മായി, പൂഴിക്ക് പൂഴിയായി ഭൂമിക്കു എല്ലിക്കുന്നു. 

ഭ് ണതിസെറ ശേഷം ചൊല്ലുകയോ പാടുകയോ ചെയ്യേണ്ടതു, 

ഞാന് സ്വശഗ്ലൃത്തില്നിന്നു ഒരു ശബ്ദും കേട്ടു; അതു പറഞ്ഞതു : എഴുതുക? 
ഇന്നുമുതല് കത്താവില് മരിക്കുന്ന മൂതന്മാര ഭാഗ്യവാന്മാര് ടു അതേ അവര് 
തങ്ങളു ടെ പ്രയത്തങ്ങഭില് നിന്നു വിശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്ന എന്നു ആത്മാവു 
പറയുന്നും 

ഭ് ഗതിസെറ ശേഷം പ്രെസ്പവിററര൪ ചെൊല്ലേട്ട്ര, 

കരിമാവേ. ഞങ്ങക്ചോടു കരുണയ്ുയണ്ടാകേണമേടു 

മശിഹായേ. ഞങ്ങളോടു കരുണയുണ്ടാകേണകേ. 

കത്താവേ. ഞങ്ങളോടു കരുണയുണ്ടാകേണമേ. [2 

സ്വശഗ്ലുത്തിലുമ്മവനായ ഞങ്ങളു ടെ പിതാവേ, നിന്െറ നാമം പരശു 
ഭ്ധമാകുംപ്പെടേണമേ, നിന്െറ രാജ്യം വരേണമേ. നിന്െറ ഇഷ്ടം 

സ്വശ്ലത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലും ചെയ്യപ്പെടേണമേ. ഞങ്ങളുടെ ടിവ 
സവു;മ്ള അപ്പം ഇന്നു ഞങ്ങമുക്കു തരേണമേ. ഞങ്ങളുടെ നേരെ കു 
റവം ചെയ്യുന്നവരോടു ഞങ്ങമ ക്ഷമിക്കുന്നതുപോചെ. ഞങ്ങളടെ കുററ 
ങ്ങടെ. ഞങ്ങലോടും. ക്ഷമിക്കേണമേ. ഞങ്ങളെ പരിക്ഷയിലേക്കു കട 
ത്താതെ, ഞങ്ങടെ ഭോഷഴത്തില്നിന്നു രക്ഷിക്കേണമേ. അആമമെന്. 

പ്രെണ്ണ്ിറ൪. 
സവ്വശക്തിയുക്കു ദൈവമേ, കത്താവില് ഇവിടം വിട്ടുപോകുന്നവരുടെ 
ആത്മാക്കു൯ നിന്നോടുക്രടെ വസികയും, വിശ്വാസികളുടെ ആത്മാക്കറ്ം 
ശരീരത്തിന്െറ ഭാരത്തില് നിന്നു നിക്കപ്പെട്ടതിന്െറ ശേഷം നിന്നോടുക്ര 
ടെ ആനന്ദത്തിലും ഭാഗ്യൃത്തിലൂം ഇരിക്കയും ചെയ്യുന്നുവല്ലൊ ടൂ ഞങ്ങളുടെ 
ഈ [സഹോദരനെ] ഈ പാപലോകത്തിലെ അരിഷ്ടതകളില്നിന്നു വി 
ടുവിപ്പാ൯ നിനക്കു ഇഷ്ടം തോന്നിയിരികകൊണ്ടു ഞങ്ങ നിനക്കു മനഃപൂ 
വൃമായു്ള സ്പോത്രം ചെയ്യുന്നു ; തിരുനാമത്തിലുക്കൂ സതൂവിശ്വാസത്തില് 
മരിച്ചവരോടു എല്ലാവരോടും ക്രടെ ഞങ്ങറിര ആത്മാവിലും ശരിരത്തിലും 
നിന്െറ എന്നേക്കുമുള്ള നിതൃമഹത്വത്തില് സവ്വസം പൂസ്ണ്ണുതയും മോക്ഷം 
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വും അനുഭവിക്കേണ്ടതിന്നു നീ തിരഞ്ഞെടുത്തവരുടെ സംഖ്യയെ ശീ്മം: 
തികെചൂ, നിന്െറ രാജ്യത്തെ വേഗം വരുത്തുവാന് നിന്െറ കരുണയുള്ള 
നന്മകൊണ്ട് ഇഷ്ടം തോന്നേണമെന്നു ഞങ്ങളുടെ കത്തവായ യേശുമ 
ശിഹാമൂലം ഞങ്ങറ നിന്നോട്ട അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമെന്. 

അപ്േപേക്ഷ, 

കരുണയുള്ള ദൈവമേ, പുനരുത്ഥാനവും ജിവനുമായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളു. 
ടെ കത്താവായ യേശുമശിഹായുടെ പിതാവേ, അവനില് വിശ്വസിക്ക 
ന്നവരെല്ലാവരും മരിച്ചാലും ജീവിക്കും ; ജീവിച്ചിരുന്നു അവനില് വിശ്വ 
സിക്കുന്നവ൪ ആരും എന്നേക്കുമായി മരിക്കയില്ലല്ലോ. അവനില് മുറ 
ങ്ങുന്നവരെ കുറിച്ചു പ്രത്യാശയില്ലാത്ത മനുഷ്യരെപ്പോലെ ഭൂ8ഖിക്കരുതെ 
ന്നു അവന് തന്െറ വിശുഭ്ധ അപ്പൊസ്മലനായ പൌലൊസിനെക്കൊണ്ടു. 

ഞങ്ങദക്കു ഉ പകേശിച്ചുവല്ലോ. പിതാവേ, ഞങ്ങ ഈ ആയുസ്സിനെ 
വിട്ടുപോകുമ്പോഠ ഞങ്ങളുടെ മ [സഹോദരന്] അന്ഭവിക്കുന്നു എന്നു 
ഞഞ്ങറക്കു ആ ശയുള്ള പ്രകാരം കത്താവില് ഞങ്ങളും സ്വസ്ഥതയെ അനുഭ 

വിക്കുമാറാകേണ്ടതിന്നും. ഒടുക്കത്തെ ദിവസത്തിലെ പൊതുവിലുള്ള പുന 
രുത്ഥാനത്തിങ്കല് ഞമങ്ങറ്ം നിനെറ മുമ്പാകെ പ്രിയമുള്കവരായി കാണപ്പെടു 
മാറാകേണ്ടതിന്നും., അന്നു നിന്െറ ഇഷ്ടപുത്രന് നിന്നെ സ്ത്റേഹിച്ചു ഭയ 

പ്പെടുന്നവരോടു എല്ലാവരോടും :-- എന്െറ പിതാവിനാല് അനുഗ്രഹി 

ക്കപ്പെട്ട പൈതങ്ങള്ലേ., വരുവിന്, ലോകാരംഭം മുതല് നിങ്ങമ്ക്കായി ഒരു 

കിയിരിക്കുന്ന രാജ്യം അവകാശമാക്ിക്കൊദ്ധവിന് എന്നു അരുഭിച്ചെയ്യുന്ന 
അനുഗ്രഹം ഞങ്ങമക്കു ലഭിക്കുമാറാകേണ്ടതിന്നും പാപമരണത്തില്നിന്നു 

നീതിയുടെ ജീവങ്കലേക്കു ഞങ്ങക്രെ കയിപ്പിക്കേണമെന്നു ഞങ്ങദം നിന്നോട 
വിനയമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു; കരുണയുള്ള പിതാവേ. ഞങ്ങളൂടെ മ 
ഭൃസ്ഥനും രക്ഷിതാവുമായ യേശുമശിഹാ മൂലം ഇതിനെ നല്ലേയണമെന്നു 
ഞങ്ങ നിന്നോടട അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമെന്. 

ഞങ്ങളു ടെ കത്താവായ യേശുമശിഹായുടെ കൃപയും, ദൈവത്തിന്െറ 

സ്റ്റേഹവും, പരിശുഭ്ധാത്മാവിനെറ കൂട്ടാസ്്കയും ഞങ്ങ എല്ലാവരോടും 

കരടി എന്നേക്കും ഇരിക്കേണമേ, ആമെ൯. 
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പ്രസവം കഴിഞ്ഞശേഷ്ഷം ്ര്രരികഠംക്കു പമൃളിയിത 

വെച്ചുളള സ്യോത്രം. 

പ്പസവസ്ധോത്രം 

എന്നു നടപ്പായി പറഞ്ഞുവരുന്നതു. 

ട് സ്ര പ്രസവിച്ചശേഷം പതിവായ സമയത്തു വെടിപ്പുഭഭ കൂടുപ്പോടെ പ 
ഭളിയില് വന്നു പതിവി൯ പ്രകാരമോ ഖബിഷോപ്പു നിശ്ച്യയിക്കുന്നതുപോലെ 
യോ ഉട കൊട്ളാകുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തു മുട്ടുകുത്തെണം ; അപ്പോ പ്രെസ്യ്ി 

റ൪ അവലോട്ട പറയേണ്ടതു, 

സവ്വശക്തിയുള്കു ദൈവത്തിന്നു തന്െറ നന്മകൊണ്ടു നിനക്കു സുഖമായുള്ള. 
പ്രസവം തരുവാനും. പ്രസവമാകുന്ന വലിയ ആപത്തില് നിന്നെ കാ 
ത്തു രക്ഷിപ്പാനും ഇഷ്ടം തോന്നിയിരികകൊണ്ടു നീ ദൈവത്തിന്നു മനഃ 
പൂവ്യമായി സ്മോത്രം ചെയ്യു ചൊല്ലേണ്ടതു, 

൦ തഅതിസൈറശേഷ്ചം പ്രെസ്പിറ൪ ൧൧൩൬-0൦ സങ്കിത്തനം ചൊല്ലെണം, 
ട് 101... ഥി ഴ് 

൧)7/6൧/ 400004 
യഹോവ എനെറ പ്രാത്ഥനയും യാചനകളും കേട്ടതുകൊണ്ടു ഞാന് അ 
വനെ സ്റ്റേഹിക്കുന്നു 

അപന് തന്െറ ചെവി എങ്കലേക്കു ചായിച്ചതുകൊണ്ടു ഞാന് ജീവ 
കാല മൊക്കെയും അവനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും. 

മരണപാശങ്ങഠ എന്നെ ചുററി, പാതാഭവേലനകഠ്ം എന്നെ പി 
ടിച്ചു ടു ഞാന് കഷ്ടവും സങ്മടവും അനുഭവിച്ചു. 

അയ്യോ, യഹോവേ, എന്െറ പ്രാണനെ രക്ഷിക്േണമേ എന്നു 
ഞാന് യഹോവയുടെ നാമം വിഭ്ളിച്ചഭപക്ഷിച്ചു. 

നൂ! 

യഹോവ കൃപയും നിതിയും ഉ വന് നഷുടെ ദൈവം കരുണ 
്യൂള്ള വന് തന്നേ. 
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യഹോവ അല്ലബുദ്ധികളെ പാലിക്കുന്നു ടു ഞാന് എദ്പിമപ്പെട്ടു, അ 
' വന് എന്നെ രക്ഷിച്ചു. 

എന൯മനമേ. നി വിണ്ടും സ്വസ്ധമായിരിക യഹോവ നിനക്കു ഉ 
പകാരം ചെഡ്യിരിക്കുന്നു. 

നി എന്െറ പ്രാണനെ മരണത്തില്നിന്നും എന്െറ കമൂ്റിനെ ക 
മ്്ൂനീരില് നിന്നും എനെറ കാലിനെ വീഴ്ണയില്നിന്നും രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ഞാന് ജീവനുള്ളവരുടെ ദേശത്തു യഹോവയുടെ മുയ്ധ്കെ നടക്കും, 
ഞാന് വലിയ കഷ്ടതയില് ആയി എന്നു പറഞ്ഞപ്പോ ഞാന് വി 

ശ്വസിച്ചു. 

സകല മനുഷ്യരും ഭോഷ്ണ്രൂവറയുന്നു എന്നു ഞാന് എന്െറ പരിദ്രമ 
ത്തില് പറഞ്ഞു, 

യഹോവ, എനിക്കു ചെയു സകല ഉപകാരങ്ങരുക്കും ഞാന് അവന്നു 
എത്തു പകരം കൊടുക്കും ? 

ഞാന രക്ഷയുടെ പാനപാത്രം എടുത്തു യഹോവയുടെ നാമം വി 
കിച്ചപേക്ഷിക്കും. 

യഹോവയുടെ ആലയത്തിന്െറ പ്രാകാരങ്ങളിലൂം യ്രെരുശലേ 
മേ, നിനെറ നടുവിലും ഞാന് യഹോവെക്കു എന്െറ നേച്ചുകടെ അവ 
ന്െറ സകല ജനവും കാങ്ങെ കഴിക്കും: യഹോവയെ സ്തുതിപ്പിന്. 

പ്പിതാവിന്നും, പുത്രന്നും, പരിശുഭ്ധാത്മാവിന്നും, മഹത്വം ഉണ്ടാ 
കട്ടെട്ട 

ആദിയി്കലും, ഇപ്പോഴും. ഏന്നേക്കുമുള്ളപ്രകാരം തന്നേ. ആ 
മെന്, 

അല്ലെയ്ിത ൭൨൭൧൦ സകങ്കിത്തനം. 
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യഹോവ വീടു പണിയാതിരുന്നാല് പണിയുന്നവര വൃഥാ അഭ്ധ്വാനിക്കു 
ന്നു യ യഹോവ പട്ടണം കാദ്കാതിരുന്നാല് കാവല്ല്ാര൯ വൃഥാ അാഗരി 
ക്കുന്നു. 

നിങ്ങശ അതികാലത്തു എഴന്നേല്ലുന്നതും, നന്നാ താമസിച്ചു കിട 
പ്പാ൯ പോകുന്നതും കഠിനപ്രയത്നം ചെയ്തു ഉ പജീവിക്കുന്നതും വൃത്ഥമ 
ത്രേ; തന്െറ പ്രിയന്നോ, അവന് അതു ഉറക്കത്തില് കൊടുക്കുന്നു. 

മക്കം, യഹോവ നല്ലന്ന അവകാശവും മൂഭരഫലം അവന് തരു 

ന്ന പ്രതിഫലവും, തന്നേ. 



പ്രസവന്ലോത്രം 189. 

പിരനെറ കയിലെ അസ്ുങ്ങം എങ്ങനെയോ അങ്ങനെയാകുന്നു 

യൌവ്വനത്തിലെ മക്കം 

അവയെക്കൊണ്ടു തന്െറ ആവനാഴിക നിറഘെച്ചിരിക്കുന്ന പുരു 

കന് ഭാഗ്യവാന് നഗരവതതില്ലല്വെച്ചു ശത്രുക്കളോടു സംസാരിക്കു 

ന്പോഠം അങ്ങനെയുള്ള വ൪ ലജ്യിച്ചുപോകയില്ല. 

പിതാവിന്നും, വൃത്രന്നും., ൨രിശുഭ്ധാത്മാവിന്നും മഹത്വം ഉണ്ടാ 

കട്ടെ ; 
ആദിയിങ്കലും, ഇപ്പോഴം, എന്നേക്കുമുള്ള പ്രകാരം തന്നേ. ആമെന്.. 

പിന്നെ പ്രെസ്റ്്ിററ൪ ചെൊല്ലേണ്ടതു, 

നാം പ്രാത്ഥികം. 

കത്താവേ, ഞങ്ങളോടു കരുണയുണ്ടാകേണമേം. 

മശിഫായേ. ഞങ്ങല്ലോടു കരുണയുണ്ടാകേണമേ, 

കത്താവേ, ഞങ്ങളോടു കരുണയ്യണ്ടാകേണമേ. 

സ്വഗ്ലരത്തിലുഷ്കവനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ നിന്െറ നാഥം പരി 
ഭ്ധമാ ദംപ്പെടേണമേ. നിന്െറ രാജ്യം വരേണമേ. നിന്െറ ഇഷ്ടം 
സ്വഗ്്ത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലും ചെയ്യപ്പെടേണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദിവ 

സവുമുള്മ അപ്പം ഇന്നു ഞങ്ങമുക്കു തരേണമേ, ഞങ്ങകടെ നേരെ കു 
ററം ചെയ്യുന്നവരോടു ഞങ്ങറ് ക്ഷമിക്കുന്നതുപോലെ. ഞങ്ങളടെ കുററ 
ങ്ങളെ ഞങ്ങമോടും ക്ഷമിക്കേണമേ. ഞങ്ങദ്ടെ പരിക്ഷയിലേക്കു കട 
ത്താതെ, ഞങ്ങകെ കോഷത്തില്നിന്നു രക്ഷിക്കേണമേ. രാജ്യവും, ശക്തി 
യും മഫത്വവും എന്നേക്കും നിനക്കുമ്മതമല്ലാ ആകുന്നു, ആമെന്, 

ശുശ്യഷകന്. കുത്താവേ, നിന്െറ ഭാസിയായ ഈ സ്ത്രിയെ ര 
ക്ഷികേഛണമേ. 

പ്രതിവാക്യം. ഇവ നിങ്കല് ആശ്രയിക്കുന്നുവല്ലോ. 

ശുശ്ൂഷക൯. ന ഇവക്കു ബലമുള്ള ഗോപുരമായിരികേണമേ.. 

പ്രതിവാകൃംം ഇവളുടെ ശത്രുവിന്െറ മുഖത്തുനിന്നു തന്നേ. 

ശുശ്രൂഷകന്, കുത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാത്ഥന കേഠ്ക്കേണമേ. 

പ്രതിവാകൃം. ഞങ്ങഭുടെ നിലവിക്ളിയും തിരുസന്നിധിയില് വ 
രുമാറാകുട്ടെ. 
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ശുശ്രൂഷകന്. നാം പ്രാത്ഥികു, 

സവ്വശക്തിയുള്ള ദൈവമേ, നിന്െറ ലാസിയായ ഈ സ്റ്രീയെ പ്രസവ 
ത്തിന്െറ വലിയ വേലനയില്നിന്നും ആവത്തില്നിന്നും രക്ഷിപ്പാന് നി 
നക്കു ഇഷ്ടം തോന്നിയിരിക്കകൊണ്ടു ഞങ നിനക്കു വിനയമുള്ള സ്മ 
തരം ചെയ്യുന്നു. മഹാ കരുണയുള്ള പിതാവേ. നിന്െറ സഹായംകൊ 
ണ്ടു ഇപ്പോഴത്തേ ആയ്യസ്സിത ഇവര് വിശ്വാസമഭ്ളവദ്ലായി ജീവിച്ചും 
നിന്െറ ഇഷ്ടപ്രകാരം നടന്നു. വരുവാനുമ്മ ആയുസ്സില് നിതൃമഹത്വ 
ത്തിന്നു ഓഹരിയുള്ളവളായിതിരേണമെന്നു ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ യേ 
ശുമശിഹാമൂലം ഞങ്ങ നിന്നോടു അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമെന്. 

“4 സ്നോത്രം ചെയ്യാ൯ വരുന്ന സ്ത്രീ മഷ്യാദപ്രകാരമുഭള വഴിപാട്ടു കഴിക്കെ 
ണും ; വിശുഭ്ധസംസറ്റും ആചരികപ്പെട്ടുന്നു എങ്കില്, അവഠം അതില് സം 
ബന്ധിക്കുന്നതു കൊള്ളാം, 
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ഭയനിദേശം 

ക്ആൃയത്ു, 

പാപികളുടെ നേരെ ഭൈവത്തിനെഠ കോപത്തെയുയം 
ന്യായവിധികക്ലെയും കുറിച്ചുള്ള പ്രസ്മാപനയ്യം, 

അതിനോടുക്രടെ ഏതാനും പ്രാത്ഥനകള്ം ; 

നോമ്ചില് കന്നാംദിവസത്തിലും, മേലധികാരി നിശ്ചയിക്കുന്ന മ 

റ൮ കാലങ്ങളിലും ഉ പയോഗിപ്പാനുള്ളതു, 
ി 

ക് കാലത്തേ പ്രാത്ഥനെക്കു പിമ്പു, പതിവി൯പ്രകാരം ലിത്താനി കഴിഞ്ഞശേ 
ഷം, പ്രെസ്ത്രിററ൪ വായനപീഠത്തിലൊ പൃല്പ്പിറിലോ നിന്നുകൊണ്ടെ ചൊ 

ല്ലേണ്ടതു, 
സഹോദരന്മാരേ, പൂവ്വികസഭയില് ഭൈവഭക്തിക്കടുത്തോരു ശിക്ഷാക്ര 
മം ഉണ്ടായിരുന്നു ; എങ്ങനെയെന്നാല് : പ്രസിദ്ധമായ പാപം ചെയുവ 
രെന്നു കുററംവിധികുപ്പെട്ട ആളു. കരക്കു നോമ്പിന്െറ ആരംഭത്തിങ്കൽ 
പരസ്ധുമായുള്ളൂ പ്രായശ്ചിത്തം കല്ലിക്കയും ഈ ലോകത്തില് അവരെ ശി 
ക്ഷിക്കയും ചെയ്തുവന്നു ടു ആയതു കത്താവിന്െറ ദിവസത്തില് അവരുടെ 
ആത്മാക്കറ്ര രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനായിട്ടും, അവരോടു ചെയൃയയിനെ കണ്ടിട്ടു 
മറവുള്കൂവ൪ ഭാത്തു കുററം ചെയ്താന് അധികം ടയപ്പെടുവാനായിട്ടും ത 
യ്മിരുന്നു. 

ഏററവും ആഗ്രഹികുത്തക്കതായുള്ള ഈ ശിക്ഷാക്രമം യഥാസ്ഥാനപ്പെടു 
ന്നതുവരെ അതിന്നു പകരമായി ആവത്തനപ്പൂസ്മകം ഇരുപത്തേഴാം 
അദ്ധ്യായത്തിലും, തിരുവെഴുത്തില് മറവുഭാഗങ്ങളിലും, മാനസാന്തരപ്പെ 
ടാത്ത പാപികമക്കെ വിരോധമായി ചൊല്ലിട്ടുള്ള പൊതുവായ ദ്ൈവശാ 
പപ്പിധികളെ ഈ സമയത്തു നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പാകെ വാ 
യിക്കുന്നതും, ഓരോ വിധിക്കു നിങ്ങ ആമെന് പറയുന്നതും യുക്തം ഐ 
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ന്നു വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു ; ആയതു പാപികളുടെ നേരെ ദ്ദൈവത്തിന്നു 
മ മഹാ കോപ്പത്തെ കുറിച്ചു നിങ്ങ കാത്തു, താല്പയ്യവും സത്ൃയവുമുമ്ള 
മാസസാന്തരത്തിന്നു ൭ ത്സാഫിക്കേണ്ടതിന്നും, ഈ അപകടനാകൂ കളില് 
ഏററവും സൂക്ഷ്രമത്തോടെ നടന്നു, ദൈവശാപത്തിന്നു ഹേതുവാകിട്ടുട്കവ 
എന്നു സ്വന്ത വായ് കൊണ്ടു തന്നേ നിങ്ങ അനുസരിച്ചു പറയുന്ന 
ല്പേഷങ്ങളെ. വിട്ടൊഴിയേണ്ടതിന്നും ആകുന്നു. 

വന്ദിപ്പാനായിട്ടു വല്ല വിഗ്രഹത്തെയും കൊത്തിയോ, വാത്തോ മണ്ടാ 
ക്ഷന്നവന ശപിക്കപ്പെട്ടവന്. 

€] ഇതിന്നു പ്രതിവാകൃമമയിട്ട ജനങ്ങ -“ഃ ആമെ൯ന റ ഏന്നു പറ 

രയെണംം 

ശുശൃഷക൯, അപ്പ്നെയൊ അമ്മയെയൊ ശപിക്കുന്നവന് ശപി 
ക്കപ്പെട്ടവന്. 

പ്രതിവാകൃം. ആമെനം. 

ശുശ്രുകക൯, അയല്ല്രാരനെറ അതിര നീക്കുന്നവന് ശവിക്കപ്പെ 
ട്ടവന്. 

പ്രതിവാകൃം. തആആമെന 

ശുശ്രൂഷക൯., ത്രുടനെ വഴിതെററിക്കുന്നവ൯ ശപികുപ്പെട്ടവന്. 
പ്രതിവാക്ൃയം. ആമെന്. 

ശുശ്രൂഷകന്. പരദേശിയുടെയും, അനാഥനന്െറയും, വിധവയുടെ 
യും ന്യായം മറിച്ചുകടയുന്നപന് ശപിക്കപ്പെട്ടവന്, ത 

പ്രതിവാകൃം. ആമെന്. 

ശുശ്രൂക്കക൯. ക്ൂട്ടുകാരനെ രഹസ്ൃമായി കൊല്ലുന്നവന് ശപികു 
പ്പെട്ടവന്. 

പ്രതിവാകൃം. ആമെന്. 

ശുശ്രൂുഷക൯, ുട്ടുകാരന്െറ ഭായ്യയോടു കൂടെ ശയിക്കുന്നവന് ശ 
പിക്കപ്പെട്ടവന്. 

പ്രതിവാകൃയം. തആമെ൯. 

ശുശ്ുകഷക൯. ക്കററമില്ലാത്തവനെ കൊല്ലേണ്ടതിന്നു പ്രതിഫലം 
വാങ്ങുന്നവന് ശപികുപ്പെട്ടവന്. 

പ്രതിവാകും. ആമെ൯. 
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ശുശ്രൂഷകന്. മനുഷ്യനില് ആശ്രയിച്ചു, മനുഷ്യനെ തന്െറ ശര 

ണമാകി, ഹൃദയംകൊണ്ടു കത്താവിനെ വിട്ടുമാവുന്നവ൯ ശപികുപ്പെട്ട 

ത്വന്൯. 

പ്രതിവാകൃം ആമെന. 

ശുശ്രൂഷകന്, കുരുണയില്ലാത്തവരും. വേശ്യാഭോഷക്കാരും. വൃഭി 

ചാരികളം, ദവ്യാഗ്രഹികളൃം. വിഗ്രഹാരാധനക്കാരും ഭൂഷണക്കാരും. മദ്യ 

പാനികളും അപഹാരികമൃം ശപിദപ്പെട്ടവരാകുന്നും, 

പ്രതിവാകൃം. ആമെന്. 

്രുപാചകനായ ദാവീടു സാക്ഷിക്കുന്ന പ്രകാരം, ദൈവത്തിന്െറ കല്ലന 
കല്ലെ വിട്ടു തെററിനടക്കുന്ന എല്ലാവരും ശപികുപ്പെട്ടവരാകയാത, നമ്മു 
ടെ തലെക്കുമീതെ ഉൂങ്ങുന്നതും, എപ്പോഴും നജുടെമേല് വീഴുവാന് ഒരു 
ങ്ങിയിരിക്കുന്നതുമായുഭ്ള ഭയങ്കരവിധിയെ ഓത്തുകൊണ്ടു, നാം നമ്മടെ 
പാപമുള്ള നടപ്പിനെക്കുറിച്ചു സങ്കടപ്പെട്ടു കരഞ്ഞു, നമ്മുടെ കുററങ്ങളെ 
സമ്മതിച്ചു ഏറവുപറഞ്ഞു, മാനസാന്തരത്തിന്നു യോഗ്യമായ ഫലങ്ങട്പെ 

പുറപ്പെടുവിപ്പാന് അന്വേഷിക്കുന്നവരായി സവ്ൃടൂദഖത്തോടും എടഭമ്മ 

സെരമൃതയോടും നമ്മുടെ ഭൈവമായ കത്താവിങ്കലേക്കു നാം തിരിഞ്ഞു 
കൊളങ്കെണം. എന്തെന്നാല് ഇപ്പോ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ചുവട്ടിന്ന കോടാ 
ലി വെച്ചിരിക്കുന്നു ; അതുകൊണ്ടു നല്ല ഫലം കായ്ക്കാത്ത വൃക്ഷം ഒക്കെ 
യും വെട്ടി, തിയിൽ ഇടുന്നു ; ജീവനുള്ള കൈവത്തിനെറ കയില് വീഴുന്ന 
തു ഭയങ്കരമാകുന്നു ; അവന് പാപികളൃടെമേല് കങഞ്ബികളൃം. തീയും, ഗ 
സ്ധവും, പെരുങ്കാറവം. കൊടുങ്കാറവും വ൪ഷിപ്പിക്കും ; ഇതു അവകു കുടി 
പ്പാനുള്ള ഓഹരിയാകും. എന്തെന്നാല് കണ്ടാലും, ഭൂമിയില് വസിക്കുന്ന 
വരുടെ ഭുഷ്കതയെ ഒശിപ്പാന് കത്താവു തന്െറ സ്ഥലത്തുനിന്നു വന്നിരിക്കു 
ന്നു. എന്നാല് അവന് വരുന്ന ദിവസത്തെ ആക് സഹിക്കാം ? ആ 
വന് പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോഠം, ആരു നിലനില്ലം ? വീശുമുറം അവന്െറ 
കയ്ക്കില് ഉണ്ട് ടു അവന് കത്തെ വെടിപ്പാക്കി, കോതന്മു കളപ്പുരയില് 
രൂട്ടിവെക്കയും. പതിര കെടാത്ത തീയില് ഇട്ടു ചുട്ടുകക്കയും ചെയ്യും. രാ 
ത്രിയിത കുള്ളന് വരുന്നതുപോലെ കത്താവിനെറ നാദ് വരുന്നു ; മനു 
ആര സമാധാനമെന്നും സകലവും ക്ഷേമമെന്നും എദപ്പാസ൯ പറയുമോ ആ 
പ്പോ, ഗഭിണിക്കു പ്രസവവേടന വരുന്നതുപോലെ, അവരുടെമേല് 
പെട്ടെന്നു നാശം വരുന്നു 4 അവക്കു തെററി ഒഴിയാവതുമല്ല. ആ 
പ്പോ പ്രതികാരത്തിന്െറ ഭിവസത്തില് ഭ്ൈവത്തിന്െറ കോപം വെളി 
പ്പെടുപ്പ ആയതിനെ ശഠന്മാരായ പാപികര തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ ശ 
തകൊണ്ടു തങ്ങമുക്കു തന്നേ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു ; ദൈവം അവരെ ഇ 
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ടവിടാതെ മാനസാന്തരത്തിലേക്കു വിളിക്കുമ്പോ അവര അവന്െറ ഭയ 
യെയും. ക്ഷമയെയും, ദിഷ്മക്ഷാന്നിയെയും നിരസിച്ചു. കത്താവു പറയു 
ന്നു : അപ്പോ അവര് എന്നെ വിളിക്കും, ഞാന് ചെവികൊളളൂ കയില്ല ; 
ജാഗ്രതയോടെ അവര എന്നെ അന്വേഷിക്കും, കണ്ടെത്തുകയില്ല ; അ 
തെത്തുകൊണ്ടെന്നാല് അവര് പരിക്താനത്തെ വെറുത്തു യഹോവാഭക്തി 
യെ തിരഞ്ഞെടുത്തതുമില്ല ; അവര് എന്െറ ആലോചന അനുസരിക്കാതെ 
എന്െറ ശാസന ഒക്കെയും നിരസിച്ചുകളഞ്ഞു. വാതില് അടെകപ്പെട്ട 
ശേഷം മുട്ടുന്നതു വൃത്ഥമാകും ; മ്യായവിധിഖുടെ സമയത്തു കരുണെക്കാ 
യിട്ടു നിലവിഭ്ളിക്കുന്നതും വൃത്ഥമാകും. ഹാ! അവരോടു കല്ലിപ്പാനിരി 
ക്കുന്ന മഹാ ന്യായമായുള്ള വിധിയുടെ ശബ്ദം ഭയങ്കരം തന്നേ. എന്തെ 
ന്നാല് അവരോടു : ശപികുപ്പെട്ടവരേ, പിശാചിന്നും അവനെറ ഭൂതന്മാ 
ക്കം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്ാഗ്നിയിലേക്കു പോകുവിന് എന്നു ചൊല്ലപ്പെ 
ടും, ആകയാല് സഹോദരന്മാരേ, രക്ഷയുടെ നാന ഉള്ളപ്പോ തന്നെ 

നാ കരുതിക്കൊള്ളെണം : എന്തെന്നാല് ആകം പ്രവത്തിച്ചുശ്രടാത്ത രാ 
ത്രി വരുന്നു $ എന്നാല് വെളിച്ചം നമുക്കുള്ളപ്പ്ോോ തന്നേ നാം ആ വെള്ളി 

ച്ചത്തില് വിശ്വസിച്ചു, കരച്ചിലും പല്ലുകടിയുമുള്ള ഇടമായി എല്ലാററിന്നും 

പുറമേയുമ്മ ഇരുളിലേക്കു തള്ളപ്പെടാതെ ഇരികേണ്ടതിന്നു വെള്ളിച്ചത്തി 

നെറ മക്കട്ലായി നടക്കണം. നാം ഗുണെപ്പെടേണ്ടതിന്നായി നമ്മെ കരു 
ണയോടെ വിളിക്കുന്നവനും; നാം വിശുഭ്ധിയും സത്യവുരക്ക ഹൃദയത്തോടെ 

തങ്കലേക്കു തിരിയുന്നു ഏജിൽ, നാം മുമ്പെ ചെയ്യിട്ടുള്ളതിനെ തന്െറ അ 

ന്തമില്ലാത്ത കരുണകൌണ്ടു നമ്മോടു ക്ഷമിക്കുമെന്നു വാശ്ത്തം ചെയ്യുന്ന 

വനുമായ ലൈവത്തിനെറ നന്മയെ നാം വൃത്ഥമാക്കരുതു. എത്തുകൊ 

ണ്ടെന്നാല് നജുടെ പാപങ്ങമ കടുംചുവപ്പായിരുന്നാലും, ഹിമംപോലെ 

വെളൂ.ക്കം ടു രക്താംബരംപോലെ ചുവപ്പായിരുന്നാലുംട പഞ്ഞിപോലെ 

വെണ്മയായിത്തിരുംം കത്താവു പറയുന്നതു എന്തെന്നാല് : നിങ്ങറ്ര നി 

ങ്ങളുടെ ദുഷയതയെ വിട്ടുതിരിവി൯ എന്നാല് നിങ്ങളൂടെ പാപ്പം നിങ്ങ 

ക്ക നാശകരമാകയില്ല ; നിങ്ങ ചെയ്യിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഭക്തികേടി 

നെ ഒക്കെയും നിങ്ങളില്നിന്നു നീക്കിക്കള.വിന് ു  നിങ്ങമക്കു പുതിയ ഹൃദ 

യങ്ങദ്പെയും പുതിയ ആത്മാവിനെയും സമ്പാദിച്ചുകൊഠവി൯ം മരിക്കു 

ന്നലനെറ മരണത്തില് എനിക്കു ഇഷ്ടമില്ലായ്കകുകൊണ്ടു യിസ്രായേതഗൃൂഹ 

മേ, നിങ്ങ എന്തിന്നു മരിക്കുന്നു എന്നു കത്താവായ ദൈവം അതരുഭ്ിച്ചെ 

യ്യുന്നു. ആകയാല് തിരിവി൯, ജീവിപ്പി൯. നാം പാപം ചെയ്യിരിക്കു 

ന്നു എയിലും നീതിമാനായ യേശുമശിഹാ എന്ന കായ്യസ്ഥ൯ നമക്കഃ പിതാ 

വിനെറ അടുക്തെ ഉണ്ട: അവന൯ നകഷ്മുടെ പാപങ്ങമക്കു പ്രായശ്ചിത്തം ആ 

കുന്നു. എന്തെന്നാല് അവന് നമ്മടെ കുററങ്ങമക്കുവേണ്ടി മുറിവേററ്ു ട്ട 

നമ്മുടെ അകൃതൃത്തിന്നുവേണ്ടി അടികൊണ്ട ; അതുകൊണ്ടു സത്യമായി 

മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന പാപികദെ. ഒക്കെയും കരുണയോടെ കൈക്കൊ 
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മു ന്നവങ്കലേക്കു നാം തിരിഞ്ഞുകൊങള്ളെണം. അവന് നമ്മെ കൈക്കൊര 

വാന് ഒരുങ്ങി, നമ്മോടു ക്ഷമിപ്പാ൯ ഏററവും മനസ്സുജ്മവനായിരിക്കുന്നു 
എന്നു മറച്ചുകൊണ്ട് നാം നേരായുമ്ള. മാനസാന്തരത്തോടെ അവന്െറ 

അടുക്കല് ചെന്നു, അവന്നു കീഴടങ്ങി, ഇനിമേത അവന്െറ വഴികളില് 
ക്രടെ നടന്നു, നാം അവനെറ കൂടുവായുമ്മ നുകത്തെയും ലഘുവായ ചുമ 

ടിനെയും ഏറവുകൊണ്ടു, താണ്ടയോടും, ക്ഷമയോടും, സ്റ്റേഹത്തോടും ആ 

വനെ പിത്തുടന്നു, അവന്െറ പരിശുഭ്ധാത്മാവിന്െറ ശക്തിയാത നടത്ത 
പ്പെട്ടു, എപ്പോഴും അവന്െറ മഹത്വത്തെ അന്വേഷിച്ചു, നമ്മുടെ നില 
യില് നന്ദിയോടെ അവനെ സേവിച്ചുകൊങ്ളെണം. നാം ഇപ്രകാരം 
ചെയ്യുന്നു എഏജില് സ്യായപ്രമാണത്തിന്െറ ശാപത്തിതനിന്നും ഇടത്തുഭാ 
ഗത്തു നിത്തപ്പെടുന്നവരുടെമേല് വീഴുന്ന ഒടുക്കത്തേ ശാപവിധിയില്നി 
ന്നും മശിഹാ നമ്മെ രക്ഷിക്കും ; തന്െറ വലത്തുഭാഗത്തു നമ്മെ നിത്തി, 
തന്െറ പിതാവിന്െറ കൂപയുള്ള അനുഗ്രഹത്തെ നമുക്കു തന്നു, തന്െറ മ 
ഫത്വമുമ്മ രാജ്യത്തെ അവകാശമാക്കിക്കൊദ്വാന് നമ്മോടു കല്ലിക്കയും 
ചെയ്യും, അവിടെ നമ്മെ എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുപോകുവാന് അവന് 
തനെറ അന്തമില്ലാത്ത കരുണ നിമിത്തം കൃപ അരുഭൃമാറാകട്ടെ. ആ 
മെന്, 

ഭു അതിന്െറ ശേഷം അവരെല്ലാവരും മുട്ടകുത്തെണം : പ്രെണ്ണ്ിററരുടൂ പ റ ൫ 1.. 

ധി ശുശ്രൂഷക്കാരും ലിത്താനി ചൊല്ലിവരുന്ന സ്ഥലത്തു മുട്ടുകുത്തി ംരം സമീ 
ത്തനം ചൊല്ലേണം, 

൧൧7 ലല 707ല', 77൭. ൭,ാം സ്ഭിത്തനംം 

ദൈവമേ, നിന്െറ ദയെക്കു തക്കുവസ്ണ്ും എന്നോടു കൂപ്യുണ്ടാകേണ. 
മേ; നിന്െറ കരുണയുടെ ബഹത്വപ്രകാരം എന്െറ ലംഘനങ്ങളെ മാ 
യിച്ചുകട്യേണമേ. 

ന്നെ നന്നായി കഴുകി എന്െറ അകൃത്യം പോക്കേണമേ; എ 
ന്െറ പാപം നിക്കി എന്നെ വെടിപ്പാകേണമേ. 

ന്െറ ലംഘനങ്ങദ്ലെ ഞാന് അറിയുന്നു ; എനെെറ പാപം എ 
പ്പോഴും എന്െറ മുമ്പില് ഇരിക്കുന്നു. 

നിന്നോടു തന്നേ ഞാ൯ പാപം ചെയ്ത ടയ നിനക്കു അനിഷ്ടരമായുള്ള 
തു ഞാ൯ ചെയ്യിരിക്കുന്നു. സംസാരിക്കുമ്പോദം നീതിമാനായും പിധിക്കു 
മോദം നിമ്മലനായും ഇരിക്കേണുതിന്നു തന്നേ. 

ഇതാ, ഞാന് അകൃതൃത്തില് ഉരുവായി ; പാപത്തില് എന്റെറ ആ 
മ്മ എന്നെ ഗര്ഭം ധരിച്ചു. 



“196 ൧. ൨,121 ൧71ഠ൨് 

അനുഭാഗത്തിലെ സത്ൃമലോ നീ ഇക്ഛുക്കുന്നതു ; അന്തരംഗത്തില് 
എന്നെ ങ്ഞാനം ഗ്രഫിപ്പിക്കേണമേ. 

ഞാന് നിമ്മലനാകേണ്ടതിന്നു ഈസോപ്പുകൊണ്ടു എന്നെ ശുഭ്ധിക 
രിക്കേണമേ ടു ഞാന് ഹിമത്തേക്കാറ്൯ വെളു.ക്കേണ്ടതിന്നു എന്നെ കഴുകേ 
ണമേ, 

സന്തോഷവും ആനന്ദവും എന്നെ കേഷക്കുമാറാക്കേണമേ; നി ഒ 
ട്ിച്ച അസ്ഥികമ ഉല്ലസികുട്ടെ, 

൭൫ ൯റ പാപങ്ങളെ. കാണാതവണ്ണ്ണം നിന്െറ മുഖം മറെക്കേണ 
മേയ എന്െറ അക്ൂത്ൃങ്ങക്െ ഒക്കെയും മായിച്ചുകയേണമേ. 

ഭൈവമേ, നിമ്മലമായോരു ഹൃദയം എന്നില് സൃഷ്ടിച്ചു സ്ഥിരമാ 
യോരാത്മാവിനെ എന്നില് പുതുക്കേണമേ, 

നിന്െറ സന്നിധിയില്നിന്നു എന്നെ തള്ളിക്കദയരുതേടട നിന്െറ 

പരിശുഭ്ധാത്മാവിനെ എന്നില്നിന്നു എടുക്കയുമരുതേ. 

നിന്െറ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം എനിക്കു തിരികെ തരേണമേ ടമ 

നസ്സ്സൊരുക്കമുള്ള. ആത്മാവിനാല് എന്നെ താങ്ങേണമേ. 

അപ്പോശ ഞാന് അതിക്രമക്കാരോടു നിന്െറ വഴികളെ ഉപദേശി 

ക്ക 4 പാപികയ നിങ്കലേക്കു മനം തിരിയും. 

ഏഎനെറ രക്ഷയുടെ ദൈവമായ ദൈവദമ, രക്തപാതകത്തില് 

നിന്നു എന്നെ വിടുവിക്കേണമേ ; എന്നാല് എന്െറ നാവു നിന്െറ നി 

ത്തിയെ ഘോഷിക്കും. 

കത്താവേ. എന്െറ അധരങ്ങക്ലെ. തൂറക്കേണമേ ; എന്നാത എ 

ന്െറ വായ് നിന്െറ സ്കൂുതിയെ വക്ലൂന്റിക്കും. 

ഹനനയാഗം നീ ഇല്ലരിക്കുന്നില്ല ; അല്ലെ്ില് ഞാ൯ അപ്പിക്കമായി 

രുന്നു ടു ഹോമയാഗത്തിര്൪ നിനക്കു പ്രസാദവുമില്ല. 

ദ്ദൈപത്തിന്െറ ഹനനയാഗങ്ങഠം തകനിരിക്കുന്ന മനമ്ത്ുു തക 

റ്രം നവങ്ങിയുമിരിക്കുന്ന ഹുഭയത്തെ, ദൈവമേ, നീ നിരസിക്കയില്ല. 

നി നെറ പ്രസാദഭപ്രകാരം സിയോനോടു നന്മ ചെയ്യേണമേ ;; യെ 

രൂശലേമിന്െറ മതിലുകളെ പണിയേണമേ. 

അപ്പോ നി നീതിയാഗങ്ങളിലും ഹോമയാഗങ്ങളിലും സവ്മാംഗ 

ഹോഗഥമങ്ങളിലും പ്രസാദിക്കും ടു അപ്പോ നിന്െറ യാഗപീഠത്തിന്മേ 

രി, കാടകളെ അപ്ലിക്കും. 

പിതാവിന്നും., എത്രന്നും. പരിശുഭ്ധാത്മാവിന്നും മഹത്വം ഉണ്ടാ 

കട്ടെ ; 
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ആദിയിങ്കലും, ഇപ്പോഴം., എന്നേക്കുമുള്ളപ്രകാരം തന്നേ. 

ആമെ൯. 

മ ത്താവേ. ഞങ്ങച്വോടു കരുണയുണ്ടാകേണമേ. 
മശിഹായേ. ഞങ്ങല്ലോടു കരുണയുണ്ടാകേണമേ. 

കത്തമാവേ., ഞങ്ങട്വോടു കരുണയുണ്ടാകേണമേ. 

സ്വഗ്ഗത്തിലുള്ളവനായ ഞങ്ങളടെ പിതാവേ നിന്െറ നാമം പ 

രിശുഭ്ധമാകപ്പെടേണമേ, നിന്െറ രാജ്യം വരേണമേ. നിന്െറ 

ഇഷ്ടം സ്വഗ്ലുത്തിലെപോലെ ഭൂമിയിലും ചെയ്യപ്പെടേണമേ. ഞങ്ങളുടെ 
ദിവസവുമുള്ള അപ്പും ഇന്നു ഞഞ്ങറക്കു തരേണമേ. ഞങ്ങളുടെ നേരെ 

കുററം ചെയ്യുന്നവരോടു ഞങ്ങ ക്ഷമിക്കുന്നതുപോലെ., ഞങ്ങളുടെ 
കുററങ്ങക്ചെ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കേണമേ. ഞങ്ങദ്െ പരീക്ഷയിലേക്കു 
കടത്താതെ, ഞങ്ങക്ലെ ഭോഷത്തില്നിന്നു രക്ഷിക്കേണമേ. ആമെന്. 

ശുശ്രൂഷകന്. കുത്താവേ, നിനെറ അടിയാരെ രക്ഷ്മിക്കേ 
ണമേടു 

പ്രതിവാകൃം. അവര നിങ്കല് ആശ്രയിക്കുന്നുവല്ലോ. 
ശുശ്രൂഷകന്. തുയരത്തില്തനിന്നു അവക് സഹായം അയര്ക്ക 

ച്നമേ, ലി 

പ്രതിവാകൃം. അവരെ എപ്പോഴും ശക്തിയോടെ കാത്തു രക്ഷി 
ഭക്കണമേ, 

ശുശ്രൂഷകന്. ഞങ്ങളടെ രക്ഷിതാവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങഠക്കു 
സഹായിക്കേണമേ. 

പ്രതിവാകും. നിന്െറ നാമത്തിന്െറ മഹത്വത്തിന്നായിട്ടു ഞ്ങ 
ടെ വിടുവിച്ചു, പാപികദ്ധായ ഞങ്ങളേട നിനെറ നാമം നിമിത്തം കത 
ണയ്യണ്ടാകേണമേ. 

ശശ്രൂഷകന്. കത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാത്ഥന കേധക്കേണമേ. 
പ്രതിവാക്യം. ഞങ്ങളൂടെ നിലവിളി തിരുസന്നിധിയില് വരുഥാ 

റാകട്ടെ, 
ശുശ്രൂഷകന്. നാം പ്രാത്ഥിക്ം 

കത്താവേ. ഞങ്ങടെ പ്രാത്ഥനകക്ടെ കരുണയോടെ കേട്ടു, നിന്നോടു 
പാപങ്ങള്ലെ ഏറ പറയുന്ന എല്ലാവരോടും കനിവുണ്ടാകേണമെന്നും, 
മനസ്സാക്ഷികദ്ലില് തങ്ങളു ടെ പാപത്താല്, കുററം ചുമത്തപ്പെട്ടിരിക്കു ന്ന 
വ൪ നിനെറ കരുണയുള്ള മോചനത്താല് ക്ഷമിക്പ്പെടേണമെന്നും ഞ 
ങ്ങളുടെ കത്താവായ മശിഹാമുലം ഞങ്ങ നിന്നോടു അപേക്ഷിക്കുന്നു. 
ആമെന്, 

സകല മനുഷ്യരോടും മനസ്സ്രലിവുള്കവനും, താന് ഉ.ണ്ടാക്ിട്ടുള്ള യാതെ 
ന്നിനെയും വെവൃക്കാത്തവനും, പാപി മരി ദംണമെന്നല്ല, അവന് തന്െറ 



198 ൧. 0.2പ൧71ഠു 

പാപത്തെ വിട്ടുതിരിഞ്ങു രക്ഷി ംപ്പെടണമെന്നുമാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നവ 
നുമായി, മഹാശക്തിയുള്ള ദൈവവും കരുണയുള്ള പിതാവുമായുള്ളോവേ, 
ഞങ്ങളുടെ അതിക്രമങ്ങളെ ഞങ്ങക്പോടു കരുണയോടെ ക്ഷമിക്കേണമേ ടു 
ഞങ്ങളു ടെ പാപങ്ങക്ചടെ ഭാരംകൊണ്ടു ടു8ഖിച്ചു വലഞ്ഞിരിക്കുന്നവരായ 
ഞങ്ങക്ടെ കൈകൊണ്ടു ആശ്വസിപ്പിക്കേണമേ. എപ്പോഴും കരുണയുണ്ടാ 
കുന്നതു നിന്െറ ലക്ഷണമാകുന്നു ; പാപങ്ങളെ മോചിക്കുന്നതു നിനക്കു 
മാത്രമുഭ്മതു. ആകയാല് ക്ൃപയുള്ള കത്താവേ, ഞങ്ങക്ചോട കനിവുണ്ടാ 
കേണമേ ; നീ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നവരായ നിന്െറ ജനങ്ങകോടു കനി 
വുണ്ടാകേണമേട്ട ഹീനമായുള്മ മമ്ലൂ്റും അരിഷ്ടരതയുള്കൂ പാപികഴ്യ മായി, 
നിന്െറ ഭാസരായ ഞങ്ങക്പോടു ന്യായവിധിയിലേക്കു പ്രവേശിക്കരുതേ ; 

എന്നാല് ഞങ്ങദു ടെ ദോഷത്തെ വിനയത്തോടെ ഏറവൃകൊണ്ടു ഞങ്ങളു. 
ടെ കുററങ്ങമെക്കുറിച്ചു നേരായി മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന ഞങ്ങളില്ത്നിന്നു 

നിന്െറ കോപത്തെ നീക്കി, വരുവാനുള്ള ലോകത്തില് ഞങ്ങ എന്നേ 
ക്കും നിന്നോട് കൂടെ വസികേംണ്ടതിന്നു, ഈ ലോകത്തില് ഞങ്ങശുക്കു വേ 
ഗത്തില് സഹായിക്കേണമെന്നു ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ യേശുമശിഹാമൂലം 
ഞങ്ങ നിന്നേംടട അപേക്ഷിക്കുന്ന. ആമെ൯. 

; $ പിന്നെ ജനങ്ങ ംരം താഴെയുള്ളതിനെ ശുരശ്രരഷ്മകമെറ പിന്നാലെ 
ചൊല്ലണം, 

കൃപയുള്ള കത്താവേ, ഞങ്ങക്െ തിരിക്കേണമേ, എന്നാല് ഞങ്ങറ തിരി 
യും. കുത്താവേ. കരച്ചിലോട്ടം തുപവാസത്തോടും, വ്രാത്ഥനയോടും 
നിന്െറ അടുക്കലേക്കു തിരിയുന്ന നിന്െറ ജനങ്ങക്ചോട കൃപയുണ്ടാകേ 

ണമേ, കൃപയുണ്ടാകേണമേ. ഫ്മുന്തെന്നാല് നീ കരുണയും പൂട്ടു മന 

സ്സലിവും ദീഡക്ഷാന്തിയും മഹാഭയയുമുള്ളു ഭ്രൈവമാകുന്നുവല്ലോ. ഞ 
ഞ്ജ ശിക്ഷെക്കു പാത്രങ്ങലായിരിക്കുമ്പോ, നീ ക്ഷമിക്കുന്നു ] നിന്െറ 

കോപത്തിലും കരുണയെ നിരൂപിക്കുന്നു. കൃപയുജ കത്താവേ, നി 

നെറ ജനങ്ങചോടു കനിവുണ്ടാകേണമേടു കനിവുണ്ടാകേണമേ, നിന്െറ 
അവകാശം അമാന്തമാകുവാ൯ ഇടയാക്കരുതേ. മത്താവേ, നിന്െറ ക 

തണ വലുതാകകൊണ്ടു ഞങ്ങക്ചെ ചെവിക്കൊജ്മേണമേട്ട നിന്െറ വാഴ 

പ്പെട്ട പുത്രനും ഞങ്ങളു ടെ കത്താവുമായ യേശുമശിഹായുടെ യോഗ്ൃതക 

ഉം മഭധ്യസ്ഥതയും മൂലം ഞങ്ങളു ടെമേല് നിന്െറ കരുണകദൃടെ ബ 

ഫുത്വത്തിന്പ്രകാരം കടാക്ഷിക്കേണമേ, തആആമെന്, 

4 അതിസെറശേഷം ശുശ്രൂഷക മാത്രം ചൊല്ലേണ്ടുന്നതു എന്തെന്നാൽ, 

കത്താവു ഞങ്ങദ്വെ അനുഗ്രഹിച്ചു, ഞങ്ങക്ലെ കാക്കട്ടെ; കത്താവു തവെറ 

തിരുമുഖത്തിന്െറ വെളിച്ചം ഞങ്ങളുടെമേല് പ്രകാശിപ്പിച്ചു, ഓപ്പോഴം 

എപ്പോഴം ഞെങ്ങനക്കു സമാധാനം തരുമാറാകട്ടെ. ആമെ൯. 
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ഭാവീദിനെഠറ സങ്കീിത്തനങ്ങശ 

ഒന്നാം തിയ്യതി 

കാലത്തേ പ്രാത്ഥന 

൧0൦ സകങ്കിത്തനം 

രൃഷ്യന്മാരുടെ ആലോചനപ്രകാരം നടക്കാതെയും പാപികളുടെ വഴി 
യില് നില്ല്യാതെയും പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടത്തില് ഇരിക്കാതെയും 

൨ യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തില് സന്തോഷിച്ചു അവന്െറ 
ന്യായപ്രമാണത്തെ രാപ്പകല് ധ്യാനിക്കുന്നവന് ഭാഗ്മുവാന്. 

൩ അവന്. ആററരികത്തു നട്ടിരിക്കുന്നതും തക്കകാലത്തു ഫലം കാ 
ഷ്ല്യന്നതും ഇല വാടാത്തതുമായ വൃക്ഷംപോലെ ഇരിക്കും; അവന് ച്ചെയ്യു 
ന്നതൊക്കെയും സാധിക്കും. 

൪: ഭൂക്കന്മാര അങ്ങനെയല്ല ; അവര കാററു പാറവറുന്ന പതിര 
പോലെയത്രേ. & 

3 ആകയാല് ഭഷ്ടന്മാ൪ സ്യായവിസ്മാരത്തിലും പാപികര നീതിമാ 
ന്മാരുടെ സഭയിലും നിവിന്രനില്ലയയില്ല. 

൬ യഹോവ നീതിമാന്മാരുടെ വഴി അറിയുന്നു ; ദുഷ്ടന്മാരുടെ വ 
ഗിയോ നാശകരം ആകുന്നു. 

൨൮൧ ൩ ങ്കിത്തനം 

ജ്മാതിക കലഹിക്കുന്നതും വംശങ്ങഠര വൃത്ഥമായതുൃ, നിരൂപിക്കുന്നതും 
എന്തു 

൨ യഹോവെക്കും അവന്െറ അഭിഷിക്തന്നും വിരോധമായി ഭൂമി 
യിലെ രാജാക്കുന്മാര എഴുന്നേല്ല,യും അധിപതികഠ തമ്മില് ആലോചി 
ക്കയും ചെയ്യുന്നതു : 

൩ നാം അവരുടെ കെട്ടുകടെ. പൊട്ടിച്ചു അവരുടെ കയവുകമെ 
എറിഞ്ഞുകട ക. 

ര: സ്വഗ്ലത്തിത വസിക്കുന്നവന് ചിരിക്കുന്നു ; കത്താവു അവരെ 
പരിഹസിക്കുന്നു. 



കു സമ്കിത്തനം ൩ [ ൧--കാ.- 

ദ അന്നു അവന് കോപത്തോടെ അവരോടു അരുളിച്ചെയ്യും ; 
ക്രോധത്തോടെ അവരെ ഭൂമിപ്പിക്കും. 

൬ എന്െറ വിശുഭ്ധപവ്വ തഥായ സീയോനില്, ഞാന് എന്റെറ രാ 
ജാവിനെ വാഴിച്ചിരിക്കുന്നു. 

൭ ഞാന് ഒരു നിദ്ത്്റയം പ്രസ്വാവിക്കുന്നു : യഹോവ എന്നോടു അ 
രുഭിച്ചെയയതു : നീ എന്െറ പുത്ര൯ ടൂ ഇന്നു ഞാന് നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചി 
രിക്കുന്നു, 

൮ എന്നോടു ചോദിച്ചുകൊഠുക ; ഞാന് നിനക്കു ജാതികളെ ആ. 
വകാശമായും ഭൂമിയുടെ അററങ്ങളെ കൈവശമായും തരും ; 

ന് ഇരിമ്പകോതല്കൊണ്ടു നീ അവരെ തകകും ; കുശവനെറ പാ 
തരംപോലെ അവരെ ഉടെക്കും, 

൧0 ആകയാല് രാജാക്ുന്മാരേ, ബുഭ്ധി പഠിപ്പി൯; ഭൂമിയിലെ സ്പാ 
യാധിപന്മാരേ, ഉപദേശം കൈക്കൊമുറിന്. 

൧൭ ഭയത്തോടെ യഹോവയെ സേവിപ്പി൯ ; വിറയചോടെ ഘോ 
ഷിച്ചുല്ലസിപ്പി൯. 

൧൨. അവന് കോപിച്ചിട്ടു നിങ്ങ വഴിയില്വെച്ചു നശിക്കാതിരി' 
പ്പാന് പുത്രനെ ചുംബിപ്പി൯. അവന്െറ കോപം ക്ഷണത്തില് ജ്വലി 
ക്കും ട്ടു അവനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരൊക്കെയും ഭാഗ്യവാന്മാര. 

൩0൦ സഭീിത്തനം 

യഹോവേ. എന്െറ വൈരികഠ എത്ര പെരുകിയിരിക്കുന്നു ; എന്നോടു 
എതിക്കന്നവര അനേകര് ആകുന്നു. . 

൨. അവന്നു ദൈവത്തിങ്കല് രക്ഷയില്ല എന്നു എന്നെക്കുറിച്ചു പ 
ലരും പറയുന്നും 

൩. നിയോ യഹോവേ. എനിക്കു ചുറവ൮ം പരിചയും എനെറ മ 
ഹത്വവും എന്െറ തല കൃയത്തുന്നവനും ആകുന്നു. 

ര: ഞാന് യഹോവയോടു ഭച്ചത്തില് നിലവിഭിക്കുന്നു ; അവന് ത 
ന്െറ വിശുഭ്ധ പവ്ൃതത്തിതനിന്നു മൃത്തരം അരുളകയും ചെയ്യുന്നു. 

൫ ഞാന് കിടന്നുറങ്ങി ; യഹോവ എന്നെ താങ്ങുകയാല് ഉ.ണന്ന. 
മിരിക്കുന്നു. 

൬ എനിക്കു വിരോധമായി ചുറവും പാക്ചയമിറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ 

യിരം ആയിരം ജനങ്ങക്ദെ ഞാന് ഭയപ്പെടുകയില്ല. 

൭ യഹോവേ. എഴുന്നേല്ലേഛണമേ ടു എനെറ ദൈവമേ, എന്നെര 

ക്ഷികേണമേ. നീ എനെറ ശത്രുക്കഴചെ ഒക്കെയും ചെകിട്ടത്തടിച്ചു ; നീ 

ദുഷ്ടന്മാരുടെ പല്ലു തകത്തുകകൂ.ഞ്ഞു. 
൮ രക്ഷ യഹോവെക്കുള്മ.താകുന്നു ; നിന്െറ അനുഗ്രഹം നിന്െറ 

ജു നത്തിന്മേല് വരുമാറാകട്ടെ. 



& 9.) സങദിത്തനം ൭൫ 3- 

രിം സങ്കിത്തനം 

൫൯െറ നീതിയായ ദൈവമേ, ഞാന് വിളിക്കുമ്പോ ഉത്തരമരുമ്രേണ, 
മേ; ഞാ൯ ഞെരുക്കത്തില് അരുന്നപ്പോറ് നീ എനിക്കു വിശാലത വരു 
ത്തി ; എന്നോട കൃപതോന്നി എന്െറ പ്രാത്ഥന കേരക്കേണമേ. 

൨ പുരുഷന്മാരേ, നിങ്ങ എത്രത്തോളം എനെറ മാനത്തെ നിന്ദ 
യാക്കി മായയെ ഇച്ഛിച്ചു വ്യാജത്തെ അന്വേഷിക്കും ? 

൩. യഹോവ ഭക്തനെ തനിക്കു വേ൪തിരിച്ചിതിക്കുന്ന എന്നറി 
വിന് ; ഞാന് യഹോവയെ വികിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോ്ധ അവന് കേക്കും. 

ദ: നടുങ്ങുവി൯ ; പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പി൯ ; നിങ്ങളൂടെ കിടക്കു 
മേല്, ഫൃദയത്തില്, ധ്യാനിച്ചു മെഴനമായിരിപ്പി൯. 

9 നീതിയാഗങ്ങകെ. അപ്ലിപ്പി൯ ; യഹോവയില് ആശ്രയം വെ 
പ്പി൯. 

൬ നമുക്കു ആര് നന്മ കാണിക്കും എന്നു പലരും പറയുന്നു ;യ 
ഫോവേ, നിന്െറ മുഖപ്രകാശം ഞങ്ങളു ടെമേല് ഉ ഭിപ്പിക്കേണമേ. 

൭ ധാന്യവും വീഞ്ഞും വഭ്ധിച്ചപ്പോന അവക്കുണ്ടായതിലൂം അധികം 
സന്തോഷം നീ എന്െറ ഹൃദയത്തില് നപ്പിയിരിക്കുന്നു. 

൮ ഞാന് സമാധാനത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങും നീയല്ലോ യഹോ. 
വേ, എന്നെ നിഭയം വസിക്കുമാറാക്കുന്നതു് . ന 

൫൦ സങ്കീത്തനം 

ദ:ഹോവേ, എന്െറ വാക്കുകഠരക്ഷ ചെവിതരേണമേ ടട എനെറ ധ്യാന 
ഒത്ത ശ്രഭ്ധികേകേണമേ. 

൨ എന്െറ രാജാവും എന്െറ ദകൈവവുമായുള്ളോവേ, എന്െറ 
നമ യാചന കേമുക്ഷേണമേ ; നിന്നോടല്ലോ ഞാന് പ്രാത്ഥിക്കുന്നതു.. 

൩ യധഹാവേ, രാവിലെ എന്െറ പ്രാത്ഥന കേഠ്കകണമേ രാ 
വിലേ ഞാന് നിനക്കായി ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കുന്നു. 

ദ: നീ ദൂഷ്ടതയില് പ്രസ്ധാഭിക്കുന്ന ദൈവമല്ല ഭൂഷ്ടന് നിന്നോടു 
ര്ടെ പാക്ഷയില്ല. 

൫ അഹങ്കാരികഠ നിന്െറ സന്നിധിയിൽ നില്ല്യയില്ല ; നീതികേടു 
പ്രവത്തിക്കുന്നവരെയൊക്കെയും നീ പകെക്കുന്നു. 

൬ ഭോഷ്കു പറയുന്നവരെ നീ നശിപ്പിക്കും ; രക്തപാതകവും ച 
തിവുമുള്ളവന് യഹോവെക്കു അറെപ്പാകുന്നു. 

൭ ഞാനോ, നിന്െറ കൃപയുടെ ബഹുത്വത്താല് നിന്െറ ആലയ 
ത്തിലേക്കു ചെന്നു നിന്െറ വിശുഭ്ധമന്ദിരത്തിന്ന സേരെ നിങ്കലുള്ള ഭ 
ക്തിയോടെ ആരാധിക്കും. 

൮ യഹോവേ, എന്റെറ ശത്രക്കുറനിമിത്തം നിന്െറ നീതിയാൽ എ, 
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ന്നെ നടത്തേണമേ ;; എന്െറ മുമ്പില് നിന്െറ ,വഴിയെ നിരപ്പാക്ഷേ 
“ണമേ. 

൯ അവരുടെ വായില് മട്ടും നേരില്ല ; അവരുടെ അന്തരംഗം 
നാശകൂപം തന്നേ ; അവരുടെ തൊണ്ട തുറന്ന ശവക്കുഴിയാകുന്നു; നാ 
വധു കൊണ്ടു അവര മധുരവാക്കു പറയുന്നു, 

൧൭ ദൈവമേ. അവരെ കുററം വിധിക്കേണമേ ടു തങ്ങളുടെ ആ 
ലോചനകള്ല് തന്നേ അവ൪ വിഴട്ടെ ; അവരുടെ അതിക്രമങ്ങളുടെ 
ബഹത്വം നിമിത്തം അവരെ തമജ്ളികുളയേണമേടു നിന്നോടല്പോ അ 
വ൪ മത്സരിച്ചി രിക്കുന്നതു. 

൧൧ എന്നാല് നിന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരെല്ലാവരും സന്തോ 
ഷിക്കും ; നി അവരെ പാലിക്കുന്നതുകൊണ്ടു അവര എപ്പോഴും ആനന്ദി 
ച്ചാകും 4 നിന്െറ നാമത്തെ സ്റ്റേഹിക്കുന്നവ൪ നിന്നില് ഉല്ലസിക്കും. 

൧൨ യഹോവേ. നി നീതിമാനെ അനുഗ്രഹിക്കൂം 4; പരിചകൊ 
.ണ്ടെന്നപോലെ നീ ദഭയകൊണ്ടു അവനെ മറെക്കും. 

ഒന്നാം തിയ്യതി 

വൈകുന്നേരത്തേ പ്രാത്ഥന 

൬൨1൦ സങ്കിത്തനം 

യഹോവേ. നിന്െറ കോപത്തില് എന്നെ ശിക്ഷിക്കരുതേ; നിന്െറ 
ക്രോധത്തിൽ എന്നെ ദണ്ഡിപ്പിദംരുതേ. 

൨ യഹോവേ, ഞാന് തങദ്യന്നിരിക്കുന്നു ; എന്നോടു കരുണയുണ്ടാ 
കേണമേ ടു യഹോവേ എന്െറ അസ്ഥികഠ ഭൂമിച്ചിരിക്കുന്നു ടട എന്നെ 
സ്വെഖ്ദുമാക്കേണമേ. 

൩ എന്െറ പ്രാണനും അതുന്തം ഭൂമിച്ചിരിക്കുന്നു ; നീയോ, യ 
ഹോപവേ, എത്രത്തോളം : 

ഭ: യഹോവേ, തിരിഞ്ഞു എനെറ പ്രാണനെ വിടുവിക്കേണമേ ; 

നിന്െറ കാരുണ്യംനിമിത്തം എന്നെ രക്ഷിക്കേണമേ. 
൫ മരണത്തില് നിന്നെക്കുറിച്ചു ഓമ്മയില്ലല്ലോ 4 പാതാഭൃത്തില് 

ആര് നിനക്കു സ്യോത്രം €ചയ്യം : 
൬ എനെറ ഞരക്കം കൊണ്ടു ഞാന് തന്നിരിക്കുന്നു ; രാത്രി മുഴുവ 

നും എന്െറ കിടക്കയെ ഒഴുക്കുന്നു ; കമൂ്നുനി൪കൊണ്ടു ഞാന് എന്െറ ക 

ട്ടിജലിനെ നനെക്കുന്നു. 
൭ ഭ8ഖംകൊണ്ടു എന്െറ കമല കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ; എന്െറ സക 

ല വൈരികളൃ.ം ഹേതുവായി ക്ഷിണിച്ചുമിരിക്കുന്നു. 

൮ നീതികേടു പ്രവത്തിക്കുന്ന ഏവരുമേ, എന്നെ വിട്ടുപോകുവി൯ ടു 

.യഫോവ എന്െറ കരച്ചലിന്െറ ശബ്ദും കേട്ടിരിക്കുന്നു. 
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൯ യഹോവ എന്െറ അപേക്ഷ കേട്ടിരിക്കുന്നു ; യഹോവ എനെറ 

പ്രാത്ഥന കൈക്കൊ&ളൂം. 

൧൦ എന്െറ ശത്രുക്ക എല്ലാവരും ലജ്ിച്ചു ഭൂമിക്ഷം ; അവര് പി 
ന്തിരിഞ്ഞു പെട്ടെന്നു നാണിച്ചുപോകും. 

൭0൦ സങ്കിത്തനം 

൨൫൯െറ ദൈവമായ യഹോവേ. നിന്നെ ഞാന് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു ; 
എന്നെ വേട്ടയാടുന്ന എല്ലാവരുടെയും കയ്യില്നിന്നു എന്നെ രക്ഷിച്ചു 
വിടുവിക്കേണമേ 

൨ അവന് സിംഹം എന്നപോലെ എന്നെ കീറിക്കടയരുതേ വി 
ടവിപ്പാ൯ ആരുമില്ലാതിരിക്കുമ്പോര എന്നെ ചിന്തിക്കളയരുതേ. 

൩. എന്െറ ദൈവമായ യഹോവേ, ഞാന് ഇതു ചെയ്യിട്ടുണ്ടെഷിത്, 
ഏനെറ പക്കല് നിതികേടുണ്ടെങ്കില്, 

ദ: എറാക്കു ബന്ധവായിരുന്നവനോടു ഞാ൯ ഭോഷം ചെയ്യിട്ടുണ്ടെ 
ജില്,-- ഹേതുക്രടാതെ എനിക്കു വൈരിയായിരുന്നവനെ ഞാ൯ വിടു 
വിച്ചുവല്ലോ--- 

൭ ശത്രു എനെറ പ്രാണനെ പിസ്തുടന്നു പിടികട്ടെ ടു അവ൯ എ 
ന്െറ ജിവഠെ നിലത്തിട്ടു ചവിട്ടട്ടെ ; എന്െറ മാനത്തെ പൃഴിയില് ഇ 
ക്ളിയിടട്ടെ. 

൬ യഹോവേ, കോപത്തോടെ എഴുന്നേല്ലേ,ണമേ:; എന്െറ 
വൈരികളുടെ ക്രോധത്തോടു എതിത്തു നില്ലേഛണമേ ; എനിക്കുവേണ്ടി 
കൂ.ണരേണമേട്ട നീ ന്യായവിധി കല്ലിച്ചുവല്ലോ. 

൭ ജാതികളുടെ സംഘം നിന്നെ ചുററിനില്ലട്ടെ ; നീ അവക്ക് മി 
തെക്രടി ഉയരത്തിലേക്കു മടങ്ങേണമേ. 

൮ യഹോവ ങാതികള്ലെ സ്ലായം വിധിക്കുന്നു; യഹോവേ, എ 
ന്െറ നിതിക്കും പരമാത്ഥതെക്കും തക്കവമ്്ും എന്നെ വിധിക്കേണമേ ; 

൯ ഭഷ്ടനെറ ഭൂഷ്ടത തീന്നപോകട്ടെു നിതിമാനെ നീ ഉറപ്പിക്കേ 
ണമേ. നീതിമാനായ ഭൈവം ഹൃദയങ്ങളെയും അന്തരിന്രിയങ്ങളെ 
യും ശോധന ചെയ്യുന്നുവല്ലോ. 

൧0 എന്െറ പരിച ല്ൈവത്തിന്െറ പക്കല് ഉണ്ടുടു അവന് ഫ്ലമ 
യപരമാത്ഥികളെ രക്ഷിക്കുന്നു. 

൧൧ ദൈവം നിതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയാകുന്നു ; ലൈവം ദിപസം 
പ്രതി കോപിക്കുന്നു. 

൧൨ മനംതിരിയുന്നില്ലെജില് അവന തന്െറ വാളിന്നു മൂച്ച ക്ര ഭട അവന തന്െറ വില്ലു കുലെച്ചു ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. 
൧൩ അവന മരണാസ്റങ്ങളെ അവന്െറ നേരെ തൊടുത്തു, ത ന്െറ ശരങ്ങക്രെ തീയമ്പുകളാക്കി തീത്തിരിക്കവ. 
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ര. ഹതാ. അവന്നു നീതികേടിനെ നോവുകിട്ടുന്നു മു അവന് ക 
ഷത്തെ ഗഭം ധരിച്ചു വഞ്ചനയെ പ്രസവിക്കുന്നു. 

൭൫ അവന് ഒരു കുഴി കുഴിച്ചുണ്ടാക്കി, കുഴിച്ച കുഴിയില് താന് ത 
ന്നേ വീണു. 

൨൬ അവനെറ വേണ്ടാതനം അവന്െറ തലയിലേക്കു തിരിയും ; 
അവനെറ ബലാല്ല്ലാരം അവന്െറ നെവകയില് തന്നേ വീഴം. 

൧൭ ഞാന് യഹോവയെ അവന്െറ നീതിക്കു തകവണ്ണ്ണം സ്ത്ൂതി. 
ക്കും $് അതുന്നതനായ യഹോവയുടെ നാമത്തിന്നു സ്പോത്രം പാടും. 

വ്വാം സങ്കിത്തനം 

ഞങ്ങട ടെ കത്താവായ യഹോവേ. നിന്െറ നാമം ഭൂമിയിലൊക്കെയും 
എത്ര ശ്രേഷ്ടമായിരിക്കുന്നു ! നീ ആകാശത്തില് നിന്െറ തേജസ്സു ഖെച്ചി 
രിക്കൂന്നു, 

൨ നിന്െറ വൈരികമ നിമിത്തം, ശത്രുവിനെയും പകയനെയും 
മിണ്ടാതാക്കുവാ൯ തന്നേ, നീ ശിശുക്കദൃടെയും മുലകുടിക്കുന്നവരുടെയും. 
വായില്നിന്നു ബലം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. 

൩. നിന്െറ വിരലുകളുടെ പണിയായ ആകാശത്തെയും നീ ഉ. 
ണ്ടാക്കിയ ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും നോക്കുമ്പോ, 

൫: മതൃനെ നീ ഓക്കേണ്ടതിന്നു അവന് എന്തു? മനുഷ്യപുത്രനെ 
സന്ദഗിക്കേണ്ടതിന്നു അവന് എത്മമാത്രം 4 

൫ നീ അവനെ ദ്ദൈവത്തെകാഠ് അല്ലം മാത്രം തായി. തേജസ്സും 
ബഫ്ുമാനവും അവനെ അണിയിച്ചിരിക്കുന്നു. 

൬ നിന്െറ കൈകളൃടെ പ്രവൃത്തികദക്കെ നീ അവനെ അധിപ 
തിയാക്കി, സകലത്തെയും അവന്െറ കാല്കീിഴെയാകിയിരിക്കുന്നു ; 

൭ ആടുകങ്ലെയും കാട കട്വെയും എല്ലാ. കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങദ്വെയൊ 

ക്കെയും 

൮ ആകാശത്തിലെ പക്ഷികക്ലെയും സമുദ്രത്തിലെ മത്സൃങ്ങദ്വെയും 

സമുദ്രമാഗ്ലങ്ങകില് സഞ്ചരിക്കുന്ന സകലത്തെയും തന്നേ. 
൯ ഞങ്ങളു ടെ കത്താവായ യഹോവേ. നിന്െറ നാമം ഭൂമിയിലൊ 

കെയും എത്ര ശ്രേഷ്ടമായിരിക്കുന്നു ! 

രണ്ടാം തിയ്യതി 

കാലത്തേ പ്രാത്ഥന 

നാം സജിത്തനം 

ഞാന് പൂണ്ണുഹുഭയത്തോടെ യഹോവയെ സ്തുതിക്കും; നിന്െറ അത്ഭുത. 

ങ്ജക്ടെ ഒക്കെയും ഞാന് വ്കൂ്സിക്കും. 
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൨ ഞാന് നിന്നിത സന്മോഷിച്ചുല്ലസിക്കും ; അര്യന്നതനായുള്ളോ വേ, ഞാന് നിന്െറ നാമത്തെ കീത്തിക്കും. 
൩ എന്െറ ശര്രുക്കറ പിന്വാങ്ങുകയിത ഇടറിലിണു, നിന്െറ സ ന്നിധിയില് നശിച്ചുപോകും, ് ര: നീ എനെറ കായ്യവും വൃവഹാരവും നടത്തിയിരിക്കുന്നു ; നീ 

നീതിയോടെ വിധിച്ചുകൊണ്ടു സിംഹാസനത്തില് ഇരിക്കുന്നു. ൭ നീ ജാതികക്ചെ ശാസിച്ചു ദുഷ്ടനെ നശിപ്പിച്ചു ; അവരുടെ നാ 
ശത്തെ നി സദാകാലത്തേക്കും മായിച്ചുക ഞ്ഞു. 

൬ ശത്രൂക്ക മുടിഞ്ഞു സഭാകാലത്തേക്കും നശിച്ചിരിക്കുന്നു ; അവരു 
ടെ പട്ടണങ്ങച്ചെയും നീ മറിച്ചുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ; അവയുടെ ഖുമ്മക്രടെ 
അല്ലാതെയായിരിക്കുന്നു. 

൭ എന്നാല് യഹോവ എന്നേക്കും വാഴ്ചന്നു ; ന്യായവിധിക്കു ആ വന് സിംഹാസനം ഒരുകിയിരിക്കുന്നു. 
൮ അവന് ലോകത്തെ നീതിയോടെ വിധിക്കും ടു ജാതികമ്ക്കേ സേ 'രോടെ സ്ക്രായപാലനം ചെയ്യും, 
൯ യഹോവ പീഡിതന്നു ഒരു അഭയസ്ഥാനം ടു കഷ്ടകാലത്തു ഒരഭ സ്ഥാനം തന്നേ. 
ഠാ നിന്െറ നാമത്തെ അറിയുന്നവ൪ നിങ്കല് ആശ്രയിക്കും ; യ്മ ഹോവേ, നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവരെ ൯ ഉ.പേക്ഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ൧൧ സിയോനിത വസിക്കുന്ന യഹോവെക്കു സ്പോത്രം പാട്ടപി൯ അവനെറ പ്രവൃത്തികളെ. ജാതികളുടെ ഇടയില് ഫോഷിപ്പിന്. 5൨ രക്തപാതകത്തിന്നു പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നവന് അവരെ ഓക ന്നു ട്ടു എളിയവരുടെ നിലവിളിയെ അച൯ മറക്കുന്നതുമില്ല. ൧൩ യഹോവേ, എന്നോടു കരുണയുണ്ടാകേണമേ യഃ മരണവാതി ഷുകളില്നിന്നു എന്നെ ഉഭ്ധരിക്കുന്ന പനേ, എന്നെ പകെക്കുന്നവരാല് എ നിക്കു നേരിടുന്ന കഷ്ടം നോക്കേണമേ, 
൧൭: ഞാന് സീയോന്പുത്രിയുടെ പടിവാതിലൂകളില് നിന്െറ സക്തി യെ ഒകൊയും പ്രസ്മാവിച്ചു നിന്െറ രക്ഷയിത സന്തോഷിക്കേണ്ടതിന്നു തന്നേ. 
൧൫ ജാതികമ തങ്ങദു ഉണ്ടാകിയ കുഴിയിതൃ താണുപോയി ; ആ വ൪ ഒപ്പിച്ചുവെച്ച വലയില് അവരുട്ടെ കാത് തന്നേ അകപ്പെട്ടിരിക്കു ന്നു. ൧൬ യഹോവ തന്നെത്താന് വെളിപ്പെടുത്തി സ്യായവിധി നടത്തി യിരിക്കുന്നു ; ദുഷ്ടന് സ്വന്തകൈകള്ടെ പ്രവൃത്തിയില് കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ൭ ഭഷ്ടന്മാരും ദൈവത്തെ മറക്കുന്ന സകച ജാതികള്ം ത്തിലേക്കു തിരിയും. 
5൮ ഭരിദ്നെ എന്നേക്കും മറന്നുപോകഷി ത്യാശെക്കു എന്നും ഭംഗം വരികയുമില്ല. 

പഠതാള, 

ഇ സാധുക്ള്ടെ പ്ര 



് സമദിത്തനം ഥാ (൨--കാ. 

൧൯ യഫോലവേ, എഴുന്നേല്ലേ,ണമേ,. മത്യന് പ്രബല നാകരുതേ, 

ജാതികര നിന്െറ സന്നിധിയില് വിധിക്ുപ്പെടുമാറാകട്ടെ. 
൨൦ യഹോവേ, തങ്ങ മതൃരത്രേ എന്നു ജാതിക അറിയേണ്ട. 

തിന്നു അവക്കു ഭയം വരുത്തേണമേ. 

൧ഠാം സക്കിത്തനം 

യഹോവേ. നീ ഭൂരത്തു നില്ലന്നതെത്തു ? കഷ്ടകാലത്തു നീ മറഞ്ഞുകടയു. 

ന്നതുമെന്തു " 

൨ ഭുഷ്കനെറ അഹങ്കാരത്താല് എങിയവന് തപിക്കുന്ന യ; അവര നി 

രൂപിച്ച കൂ പായങ്ങളില് അവര് തന്നേ പിടിപെടട്ടെ. 

൯൩. ദുഷ്ടന് തന്െറ മനോരഥത്തില് പ്രശംസിക്കുന്നു ; ഭരാഗ്രഫി യ 

ഫോവയെ തൃജിച്ചു നിന്ദിക്കുന്നു. 
൪: ദുഷ്ടന് മന്നതഭാവത്തോടെ : അവ൯ ചോടികയില്ല എന്നു പറ 

യുന്നു ; ദൈവം ഇല്ല എന്നാകുന്നു അവനെറ നിരൂപണം ഒക്കെയും. 

൫ അവന്െറ വഴിക എല്ലാഡ്യ്യോഴും സഫലമാകുന്നു ടു നിന്െറ 

സ്യായവിധികന് അവന് കാണാതവണ്ണ്ണും ഉ.യരമുഭ്മവ തന്െറ സകല. 

ശത്രുക്കളോടും അവ൯ ചിന്നു. 

൬ ഞാന് കുലുങ്ങുകയില്ല, ഒരു നാളം അനത്ഥത്തില് വീഴുകയ്മില്ല. 

എന്നു അവന് ത൯െറ ഹൃദയത്തില് പറയുന്നു. 

: ൭ അവന്െറ വായില് ശാപവും വ്യാജവും സാഹസവും നിറഞ്ഞി 

രിക്കുന്നു ; അവന്െറ നാവി൯ കീഴില് ദോഷവും അതിക്രമവും ഇരിക്കുന്നു. 

൮ അവന് ഗ്രാമങ്ങമൃ.ടെ കള വുകക്പിത പതിയിരിക്കുന്നു ; മറവിട. 

ങ്ങളില് വെച്ചു അവന് കുററമില്ലാത്തവനെ കൊല്ലുന്നു ; അവന് രഹസ. 

മായി അഗതിയുടെ മേത കട്ടു വെച്ചിരിക്കുന്നു. 

൯ സിംഹം മുറവ൮കാട്ടിത എന്നപോലെ അവ൯ മറവിടത്തിത പ. 

തങ്ങുന്നു ; എഭിയവനെ പിടിപ്പാൻ അവ൯ പതിയിരിക്കുന്നു ; എദ്ധിയ. 

വനെ തന്െറ വലയില് ചാടിച്ചുപിടിക്കുന്നു. 

൧ അവന് കുനിഞ്ഞു പതുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു ;; അഗതികഠ് അവന്െറ 

ബലത്താല് വീണുപോകുന്നും 
൧ ദൈവം മറന്നിരിക്കുന്നു. അവന് തനെറ മഖം മറെച്ചിരിക്കു. 

നനു; അവന് ഒരുനാഭൃ.ം കാണുകയില്ല എന്നു അവന് ഹൃദയത്തില് പറ 

യുന്നു. 
൧൨ യഫാര്വേ, എഴുന്നേല്ലേേണമേ ടട ദൈവമേ, തൃകെക്ക മുയത്തേ 

ണമേ ടു എഭ്ളിയവരെ മറക്കരുതേ, 

൧൩. ദുഷ്ടന് ദൈവത്തെ നിന്ദിക്കുന്നതും നീ ചോടിക്കയില്ല എന്നു 

തന്െറ ഉഭ്ളില് പറയുന്നതും എന്തിന്നു ? 
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൧൭: നീ അതു കണ്ടിരിക്കുന്നു. തൃക്കൈകൊണ്ടു പകരം ചെയ്താന് 
ഭോഷത്തെയും പകയ്െയും നി നോകിക്ുണ്ടിരിക്കുന്നു ; അഗതി തന്നെ. 

ത്താന് നിങ്കല് ഏളല്ലിക്കുന്നു ; അനാഗന്നു നീ സഹായി ആകുന്നു. 
൧൫ ദൂഷ്ടന്െറ ഭൂജത്തെ നീ ഒടിക്കേണമേ ടു മോഷിയുടെ ദുഷ്ടത. 

ഇല്ലാതെയാകുവോക്രം അതിന്നു പ്രതികാരം ചെയ്യേണമേ. 
൧൬ യഹോവ എന്നെന്നേക്കും രാജാവാകുന്നു ; ജാതിക അവ 

ന്െറ ദേശത്തുനിന്നു നശിച്ചുപോയിരിക്കുന്നു. 
൧൭ ഭൂമിയില്നിന്നു മത്യന് ജനി ഭയപ്പെടുത്താതിരിപ്പാ൯ നീ 

അനാഗഥന്നും പീഡികന്നും ന്യായപാലനം ചെയ്യേണ്ടതിന്നു 
൧൮ യഹോവേ, നി സ്വധുക്കളുടെ അപേക്ഷ കേട്ടിരിക്കുന്നു ; ആ 

വരുടെ ഫ്ലയത്തെ നീ ഉ റപ്പിക്കയും നിന്െറ ചെവി ചായിച്ചു കേക്കു 
വയം ടചയ്യുന്നു. 

൧ഥാം സങ്കിത്തനം 

ഞാന് യഹോവയെ ശരണമാകിയിരിക്കുന്നു ടു പക്ഷികള്േവേ., നിങ്ങളുടെ 
പപ്പതത്തിലേക്കു പറന്നുപോകുവിന് എന്നു നിങ്ങ എന്നോടു പറയുന്ന 
തു എങ്ങനെ ? 

൨ ഖബതാ, ഭഷ്യന്മാ൪ ഹൃദയ പരമാത്ഥികടെ ഇരുട്ടത്തു എയ്യേണ്ട്ടി 
ന്നു വില്ല കുലെച്ചു അസ്ത്രം ഞാണിന്മേല് തൊട്ുക്കുന്നു. 

൩ അടിസ്ഥാനങ്ങറ മറിഞ്ഞുപോയാല് നീതിമാന് എന്തു ചെയ്യും ? 
ദ: യഹോവ തന്െറ വിശുഭ്ധ മന്ദിരത്തില് ഉണ്ടു ; യഹോവയുടെ 

സിംഹാസനം സ്വഗ്ലൂത്തില് ആകുന്നു ; അവനെറ കദ്ട്റുകര ഒശിക്കുന്നു $ 
അവനെറ കണ്ണ്ോോടകഠ മനുക്ക്യപൃത്രന്മാരെ ശോധന ചെയ്യുന്നും 

൫ യഹോവ നിതിമാനെ ശോധന ചെയ്യുന്നു ; ദുഷടനെയും സാഹ 
സപ്പിയനെയും അവന്െറ തുഭ്ളം വെവ്ൃക്കുന്നു. 

൬ ഭഷ്കന്മാരുടെ മേല് അവന് കണികകളെ വ൪ങ്കിപ്പിക്കും ; തീയും 
ടു് മു ത്്ലക്കാറവും അവരുടെ പാനപാത്രത്തിലെ ഓഹരിയായി 
രക്കുംം 

൭ യഹോവ നിതിമാന് ടു അവന് നീതിയെ ഇഷ്ട പ്പുടുന്നു ടയ നേരു 
വര അവന്െറ മുഖം കാണും. 

രണ്ടാം തിയ്യതി 

െപ്പേക്ഭന്നേരത്തേ പ്രാത്ഥന 

൧൨0൦ സക്കിത്തനം 
യഹോവേ, രക്ഷിക്കേണമേ ; ഭക്തന്മാര ഇല്ലാതെ പോകുന്നു ടു വിശ്വസ് ന്മാ൪ മനുഷ്ൃപൂത്രന്മാരിത കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, 
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൨ കാരോരുത്ത൯ താന്താന്െറ കൂട്ടുകാരനോടു വ്യാജം സംസാര 
ക്കുന്നു ; കപടമുള്ള അധരത്തോടും ഇരുമനസ്സോടുംക്രടെ അവ൪ സംസാ 
രിക്കുന്നു. 

൩. കപടമുള്ള അധരങ്ങളെ ഒക്കെയും വമ്പുപറയുന്ന നാവിനെ 
യും യഹോവ ഛേടിച്ചുകടയും. 

൪: ഞങ്ങളുടെ നാവുകൊണ്ടു ഞങ്ങ ജയിക്കും ; ഞങ്ങളുടെ അധ 
'രങ്ങസ ഞഞ്ങനക്കു തൂണ ; ഞങ്ങദുക്കു യജമാനന് ആ൪ എന്നു അവര പ 

റയുന്നു. 
൫ എട്ടിയവരുടെ പീഡയും ഭരിദ്രന്മാരുടെ ദിഘശ്വാസവും നിമി 

ത്തം ഇപ്പ്പോര ഞാന് എഴുന്നേല്ലം 4; രക്ഷെക്കായി കാംക്ഷിക്കന്നവനെ 
(ഞാന് അതിലാക്കും എന്നു യഹോവ അരുഭ്ലിച്ചെയയുന്നു. 

൬ യഹോവയുടെ വചനങ്ങഠ നിമ്മലവചനങ്ങ ആകുന്നു ; നി 

ലത്തു മൂലയില് കൂരുക്കി ഏഴു പ്രാവശ്യം ശുഭ്ധിചെയു, വെള്ളിപപോലെ 
തന്നേ. 

൭ യഹോവേം നീ അവരെ കാത്തുകൊച്ചളം ; ഈ തലമുറയില് 

നിന്നു നീ അവരെ എന്നും സൂക്ഷിക്കും. 
൮ മനുക്കൃപുത്രന്മാരുടെ ഇടയില് വളഷത്വം പ്രബലപ്പെടുമ്പോറ 

ടൂജ്ന്മാ൪ എല്ലാടവും സഞ്ചരിക്കുന്നു. 

൧൩ാം സങ്കിത്തനം 

യഹോവേ. ഏത്രത്തോഭകം നീ എന്നെ ഥറന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ? ന എത്ര 

ത്തോ നിന്െറ മുഖത്തെ ഞാന് കാണാതവണ്ണ്ണം മറെക്കും 

൨ എത്രത്തോഭ്ം ഞാന് എന്െറ മുള്ളില് വിചാരം പിടിച്ചു എന്െറ 

ഫുലയത്തില് ദിവസംപ്രതി ഭ8ഖം അനുഭവിക്കേണ്ടിവരും ? എത്രത്തോഭ.ം 

എന്െറ ശത്രു ഏനെറ മേത്. ഉയന്നിരിക്കും : 

൩ ഏഎനെറ ദൈവമായ യഫോവേ. കടാക്ഷിക്കേണമേ ട$ എനിക്കു 

ത്തരം അരുഭ്രേണമേ ടു ഞാന് മരണറിദ്ര പ്രാപികാതിരിപ്പാ൯ എന്െറ 

കദ്ണ്റുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കേണമേ. 

ര: ഞാന് അവനെ തോല്ലിച്ചുകടൃ ഞ്ഞു ഏന്നു എന്െറ ശത്രു പറയരു 

തേ; ഞാന് ഭൂമിച്ചുപോകുന്നതിനാല് എനെറ വൈരികഠ ഉല്ലസിക്കയുമ 

തതേം 

൫ ഞാനോ നിന്െറ കരുണയില് ആശ്രയിക്കുന്നു ; എന്െറ ഫ്ൃദയം 

നിന്െറ രക്ഷയില് ആനന്ദിക്കും. 

൬ യഹോവ എനിക്കു നന്മ ചെയ്യിരിക കൊണ്ടു ഞാ൯ അവന്നു പാ 

രു പ്പാഴ്ടഠം 
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ഹരം സങ്ിത്തനം 

ഭൈവം ഇല്ല എന്നു മുഡന് തന്െറ ഹൃദയത്തില് പറയുന്നു ; അവര വ 

ജാഭ.ന്മാരായി മ്ലേച്ഛത പ്രവത്തിക്കുന്നു ടു നന്മ ചെയ്യുന്നവ൯ ആരുമില്ല. 
൨ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ബുഭ്ധിമാനുണ്ടോ ഏന്നു കാണ്ടാ൯ 

യഹോവ സ്വഗ്ലത്തില് നിന്നു മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ നോക്കുന്നു. 
൩. എല്ലാവരും വഴിതെററി ഒരുപോലെ കൊള്ള അതാത്തവരായി 

ത്മീന്ന ; നന്മ ചെയ്യുന്നവനില്ല ടു ഒരുത്തന് പോലുമില്ല. 

ദ: നീതികേടു പ്രവത്തിക്കുന്നവ൪ര ആരും അറിയുന്നില്ലയോ? അ 
പ്പം തിന്നുന്നതുപോലെ അവര എറെറ ജനത്തെ തിന്നുകളയുന്നു ;; യ 
ഭഹാവയോടു അവര് പ്രാത്ഥിക്കുന്നില്ല. 

൫ അവ൪ അവിടെ അതുന്തം ഭയപ്പെട്ടു യു യഹോവ നീതിമാന്മാരു 
ടെ തലമുറയില് ഉണ്ടല്ലോ. 

൬ ഹനിങ്ങദ്ര ദരിദ്രന്െറ ആലോചനെക്കു ഭംഗം വരുത്തുന്നു ; ഏ 
ന്നാത യഹോവ അവന്െറ സങ്മേതമാകുന്നു. 

൭ സിയോനിതന ന്നു യിസ്രായേലിന്െറ രക്ഷ വന്നെങ്കില്! യ 
ഭഫാവ തന്െറ ജനത്തിന്െറ സ്ഥിതി മാറ൮മ്പോദ്ം യാക്കോബു സന്തോ 
അിക്കയും യിസ്രായേല് ആനന്ദിക്കയും ചെയ്യും. 

മുന്നാം തിയ്യതി 

കാലത്തേ പ്രാത്ഥന 

൧൭താം സങ്കിത്തനം 

യഹോവ. നിന്െറ ക്രടാരത്തില് ആര് പാകം? നിന്െറ വിശുഭ്ധ പ 
തത്തില് ആര വസിക്കും ? 

൨ നിഷ്കുകങ്കനായി നടന്നു നീതി പ്രവത്തിക്ംയും ഹൃദയപൃവ്വം സ 
തൃം സംസാരിക്കയും ചെയ്യുന്നവന്. 

൩. നാവു കൊണ്ടു യ കുര. പറയാതെയും തന്െറ ക്രട്ടകാരനോടു 
ദോഷ ചെയ്യാതെയും ക്രട്ടുകാരന്നു അപമാനം വരുത്താതെയും മരിക്കുന്ന 
വന് ടൂ 

ി 

ദ: വക്കള നെ നിന്ദുനായി എമ്മൂ്നുകയും യഹോവാഭക്തന്മാരെ ബ 
ഹുമാനികംയും ചെയ്യുന്നവന് ; സത്യം ചെയ്യിട്ടു ചേതംവന്നാലും മാറാത്ത 
വ൯ ടു 

൫ തനെറ ദ്രവ്യം പലിശെക്കു കൊടുക്കാതെയും കുററമില്ലധത്തവന്നു 
വിരോധമായി കൈക്കുലി വാങ്ങാതെയും ഇരിക്കുന്നവന് : ഇത്മണ്ട മല 
ജയുന്നവന് ഒരുനാമൃം കുലുങ്ങിപ്പോകയില്ല. 10 
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ഗന്നാം സങ്കിത്തനം 

ഭൈവമേ, ഞാന് നിന്നെ ശരണം തആആക്കിയിരിക്കയാല് എന്നെ കാത്തു 
ഭകാമ്ലേണമേ. 

൨. ഞാന് യഹോവയോടു പറഞ്ഞതു : നി എനെറ കത്താവാകുന്നു 
നീ ഒഴികെ എനിക്കു ഒരു നന്മയും ഇല്ല. 

൩. ഭൂമിയിലെ വിശുഭ്ധന്മാരോ അവര് എനിക്കു പ്രസാദമുഭ്മ ശ്രേഷ്ട 
ന്മാര തന്നേ. 

ര. അസഡ്ൃദഭേവനെ കൈകൊളൂളൂന്നവരുടെ വേദനകഠ വഭ്ധിക്കും 
അവരുടെ രക്തപാനീയ ബലികക്കടെ ഞാന് അഖ്ലിക്കയില്ല ; അവരുടെ നാ 
മഞ്ദമെ. എനെറ നാവിന്മേല് എടുകുയുമില്ല. 

൪൫ എന്െറ അവകാശത്തിന്െറയും പാനപാത്രത്തിന്െറയും പങ്ക 
യഹോവ ആകന്നുടു നി എനിക്കുള്ള ഓഹരിയെ പരിപാലിക്കുന്നു. 

൬ അമവുനൂത എനിക്കു 'മനോഹരദേശത്തു വീണിരിക്കുന്നു; അ 
തേ, എനിക്കു നല്ലോരവകാശം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. 

൭ എനിക്കു ബുഭ്ധി ൭പദേശിച്ചുതന്ന യഹോവയെ ഞാ൯ വാ്ൂം ടു 
രാത്രികാലങ്ങളിലും എന്െറ അന്തരംഗം എന്നെ ഉപദേശിക്കുന്ന. 

൮ ഞാ൯ യഹോവയെ എല്പോഴം എന്െറ മുമ്പില് വെച്ചിരിക്കുന്നു ; 
അവന് ഏഎനെറ വലത്തുഭാഗത്തുമ്മതുകൊണ്ടു ഞാന് കുലുങ്ങിപ്പോകയില്ലം 

൯ അതുകൊണ്ടു എന്െറ ഹൃദയം സന്രോഷിച്ചു എന്െറ മനസ്സു 
ആനന്ദിക്കുന്നു ; എന്െറ ജഡവും നിഭയമായി വസിക്കും. 

൧൦ നി എന്െറ പ്രാണനെ പാതാഭൃത്തില് വിടുകയില്ല; നിന്െറ 
പരിശുദ്ധനെ ദ്രവത്വം കാണ്മാന് സമ്മതിക്കയുമില്ല. 

൧൧ ജീവനെറ വഴി നി എനിക്കു കാണിച്ചുതരും ടു നിന്െറ സന്നി 
ധിയില് സന്തോഷപരിപൂഴ്ക്്ുതയും നിന്െറ വലത്തുഭാഗത്തു എന്നും പ്ര 
മോങ്ങം ഉണ്ടും 

൧൭0൦ സങിത്തനം 

യഹോവേ, ന്യായത്തെ കേദക്കേണമേ ; എന്െറ നിലവികിയെ ശ്രദ്ധി 
ക്കേണമേ. കപടമില്ലാത്ത അധരങ്ങളില്നിന്നുമ്ള എനെറ പ്രാധത്ഥനയെ 

ചെവിക്കൊക്കേ ണമേ. 
൨ എനിക്കുള്ള വിധി നിന്െറ സന്നിധിയില്നിന്നു പുറപ്പെടട്ടെ ; 

നിന്െറ കണ്ണു നേര കാണുമാറാകട്ടെ. 
൩. നി എന്െറ ഫ്ലദയത്തെ ശോധനചെയ്തു രാത്രിയില് എന്നെ സ 

ന്ദശിച്ചു; നി എന്നെ പരീക്ഷിച്ചു ഭൂുരുദ്ദേശമകൊന്നും കണ്ടെത്തുന്നില്ല ; ഏ 
ന്െറ വായ് ലംഘനം ചെയ്തുയില്ല എന്നു ഞാര് ഉറെച്ചിരിക്കുന്നു. 
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൭: മനുഷ്യരുടെ പ്രവൃത്തികക്കെ. കണ്ടിട്ടു ഞാ൯ നിന്െറ അധരങ്ങ 

കൂടെ വചനത്താല് നികഷ്ടരന്െറ പാതകളെ സൂക്ഷിച്ചെറഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

൭ എനെറ നടപ്പു നിന്െറ ചുവടുകളില് തന്നേ ആയിരുന്നുടട എ 

ന്െറ കാല് വഴുതിയതുമില്ല. 

൬ ദ്ദൈവമേ, ഞാന് നിന്നോടു അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ; നീ എനി 
ക്കത്തരമരുളമല്ലോ $ നിന്െറ ചെവി എങ്കലേക്കു ചായിച്ചു എന്െറ അ 
“പേക്ഷ കേഷക്കേണമേ. 

൭ നിന്നെ ശരണമാക്കുന്നവരെ അവരോടു എതിക്കുന്നവരുടെ ക 
യ്കില് നിന്ന നിന്െറ വലങ്കയ്യാത രക്ഷിക്ഷന്നവനായുക്കോവേ., നിന്െറ അ 
തആതകാരുണ്യം കാണിക്കേണമേ. 

൮ കണ്ണിന്െറ കൃ്ണുമണിപോലെ എന്നെ കാക്കേണമേ ; എന്നെ 
കൊള്ള യിടുന്ന ദുഷ്ടന്മാരും 

ന് എന്നെ ചുററിവളയുന്ന പ്രാണശതര്രൂക്കളും എന്നെ പിടിക്കാ 
തവമ്ൂ്ും നിനെറ ചിറകിന്െറ നിഴലില് എന്നെ മറെച്ചുകൊള്ളേണമേ. 

൧൧ അവ൪ തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ അടെച്ചിരിക്കുന്നു ; വായ് കൊട] 
ണ്ട വനു പറയുന്നു. 

൧൭ അവ ഇപ്പോ ഞങ്ങളുടെ കാലടി തുടന്നു ഞങ്ങളെ വഭഞ്ഞി 
രിക്കുന്നു ; ഞങ്ങക്ചെ നിലത്തു തഷജിയിടുവാന് ദൂഷ്ടിവെക്കുന്നു. 

൧൨ കടിച്ചുകിവുവാ൯ കൊതിക്കുന്ന സിംഹംപോലെയും മറവിട 
ഞ്ങപ്പില് പതിയിരിക്കുന്ന ബാലസിംഹംപോലെയും തന്നേം 

൧൩ യഹോവേ. എഴുന്നേററു അവനോടെതിത്തു അവനെ തള്ളി 
യിടേണമേ. യഹോവേ, എന്െറ പ്രാണനെ നിന്െറ വാരകൊണ്ടു ദു 
ഷ്കൃനെറ കയ്യിതനിന്നും 

൧൭. തൃക്കൈകൊണ്ടു ലൌകികപുരുഷന്മാരുടെ വശത്തുനിന്നും വി 
ടൂവിക്കേണമേ ടയ അവരുടെ ഓഹരി ഈ ആയുസ്സില് അത്രേ ; നിന്െറ 
സമ്പത്തുകൊണ്ടു നീ അവരുടെ വയവ നിറെക്കുന്നു ; അവക്് പുത്രസമ്പ 
ത്തു ധാരാല്ം ഉണ്ടു ; തങ്ങളുടെ ധനശികഷ്ടം അവർ കുഞ്ഞുങ്ങമുക്കു വെ 
ച്ചേക്കുന്നു. 

൧൭9 ഞാനോ, നിതിയിത നിറ മുഖത്തെ കാണും ടു ഞാന് ഉണരു 
മ്പോധ നിന്െറ രൂപം കണ്ടു തൃപൃനാകും, 
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വൈക്കന്നൌത്തേ പ്രാത്ഥന 

൧൮൦ സജിത്തനം 

എന്െറ ബലമായ യഹോവേ, ഞാന നിന്നെ സ്റ്റേഹിക്കുന്നു. 

൨ യഫഹോഖ എന്െറ ശൈലവും എന്െറ കോട്ടയും എനെറ രക്ഷ്മ 

കനും എനെറ ദൈവവും ഞാന് ശരണമാക്കുന്ന എനെറ പാറയും ഏ 

നെറ പരിചയും എനെറ രക്ഷയായ കൊമ്പും എന്െറ ഗോപുരവും 

ആകുന്നു. 
൩. സ്തൂതൃനായ യഹോവയെ ഞാ൯ വിദ്ധിച്ചപേക്ഷിദയും എന്െറ 

ശത്രു കള.ടെ കയ്യില്നിന്നു രക്ഷ പ്രാപിക്കയും ചെയ്യും. 

ഭ: മരണപാശങ്ങദം എന്നെ ചുററി $ അഗാധപ്രവാഹങ്ങറ്ര എ 

ന്നെ ഭ്രമിപ്പിച്ചു. 

൫ പാതാഭ പാശങ്ങറം എന്നെ വ൭ഞ്മൂ; മരണത്തിന്െറ ക്ണിക 

ളാ എന്നെ തുടന്നു പടിച്ചു. 

_ ൬ എന്െറ കഷ്ടതയില് ഞാ൯ യഹോവയെ വിട്ളിച്ചപേക്ഷിച്ചും 

എന്െറ ദൈവത്തോടു നിലവിളിച്ച മു അവ൯ തന്െറ മന്ദിരത്തില് 

നിന്നു എനെറ അപേക്ഷ കേട്ടു ; തിരുമുമ്പിത ഞാന് കഴിച്ച പ്രാത്ഥന 

അവന്െറ ചെവിയില് എത്തി. 

൭ ഭൂമി ഞെട്ടിവിറെച്ചു 4 മലകളൃടെ അടിസ്ഥാനങ്ങറ്ധ ഇഭകിട്ട 

അവന് കോപികുയാല് അവ കുലുങ്ങിപ്പോയി. 
൮ അവനെറ മുക്കില് നിന്നു പുക പൊങ്ങിട്ട അവന്െറ വായില്നി 

ന്നു തി പുറപ്പെട്ടു ദഹിപ്പിച്ചു ; തീദനല് അവങ്കല്നിന്നു ജ്വലിച്ചു 

൯ അവന ആകാശം ചായിച്ചിറങ്ങി ശൂരിരുദ അവന്െറ കാല് 

ക്കിഴുണ്ടായിതുന്നു. 

൧൧ അവന് കെരൂബിനെ വാഹനമാക്കി പറന്നു 4 അവന് കാററി 

ന്െറ ചിറകിന്മേലിരുന്നു പറപ്പിച്ചു: 

൧൧ അവന് അന്ധകാരത്തെ തനെറ മറവും ജലതമസ്സിനെയും 

ആകാശമേഡ്ങ്ങള്ലെയും തനിക്കു ചുറ൮൦ ക്രടാരവുമാക്കി. 

൨ അപനെറ മമ്പിലുള്ള പ്രകാശത്താല് തആയലിപ്പഴവും തിക്കനലും 

ആവനെറ മേഘങ്ങളിതക്രടി പൊഴിഞ്ഞു. 

൧൩ യഹോവ ആകാശത്തില് ഇടിമുഴക്കി, അതൃന്നതന് തന്െറ 

നാദം കേദപ്പിച്ചം അലിപ്പഴവും തീക്കനലും പൊഴിഞ്ഞു. 

൧൪: അവന് അസ്ത്രം എയ്യു അവരെ ചിതറിച്ചു മിന്നല്, അയച്ചു, 

അവരെ തോല്ലിച്ചും 
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൧൫ യഹോവേ, നിന്െറ ഭത്സനത്താലും നിന്െറ മൂക്കിലെ ശ്വാസ 

ആ്തിനെറ ഉരത്തിനാലും നിത്തോടുകഠ കാണായ്ക്്ുന്നു ഭൂതലത്തിന്െറ അ 
ടിസ്ഥാനങ്ങള് വെളിപ്പെട്ടു. 

൧൬ അവന് ഉയരത്തിൽനിന്നു കൈ നീട്ടി എന്നെ പിടിച്ചു, പെ 

രവെള്ളത്തില്നിന്നു എന്നെ വലിച്ചെടുത്തു. 
൧൭ ബലമുള്ള ശത്രുവിനെറ കയ്യില്നിന്നും എന്നെ പകെച്ചവരു 

ടെ പകതനിന്നും അവന എന്നെ വിടുവിച്ചു ; അവ൪ എന്നിലും ബല 

മേറിയവരായിരുന്നു. 
൧൮ എന്െറ അനത്ഥടിവസത്തില് അവര എന്നെ ആക്രമിച്ചു 

എന്നാല് യഹോവ എനിക്കു തുണയായിരുന്നു. 

൧൯ അവന് എന്നെ വിശാലതയിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നു ; എന്നില് 

പ്രസാടിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടു എന്നെ വിടുവിച്ചു. 
൨൦ യഹോവ എന്റെറ നീതിക്കു തക്കവണ്ണ്ണം എനിക്കു പ്രതിഫലം 

നല്ലി 4 എന്െറ കൈകമളൃടെ വെടിപ്പിന്നൊത്തവണ്ണും എനിക്കു പകരം 

തന്നു. 
൨൭൧ ഞാന് യഹോവയുടെ വഴികള്ലെ പ്രമാണിച്ചു എന്െറ ദൈവ 

ത്തോടു ദ്രോഹം ചെയുതുമില്ല. 
൨൨ അവന്െറ വിധികര ഒക്കെയും എന്െറ മുമ്പില് ഉണ്ട ; അവ 

ന്െറ ചട്ടങ്ങളെ ഞാന് വിട്ടുനടന്നിട്ടുമില്ല. 
൨൬൭. ഞാന് അവന്െറ മുമ്പാകെ നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നു; അകൃത്യം 

ചെയ്യാതെ എന്നെത്തന്നേ കാത്തു. 
൨൭: യഹോവ എന്െറ നീതിപ്രകാരവും അവന്െറ കാഴ്ചയില് 

എനെറ കൈകമക്കേമ്ള വെടിപ്പി൯ പ്രകാരവും എനിക്കു പകരം നല്ലി, 
൨൫ ഭയാലൂവലോടു നി ഭയാലു ആകുന്നു; നിഷ്യഭ.കനോടു നീ നി 

ഷ്ലുക്ങക്കന് ടു 
൨൬ നിമ്മലനോടു നീ നിമമലനാകുന്നു ടു വക്രനോടു നീ ലക്രത 

കാണിക്കുന്നു. 
൨൭ എക്ലിയജനത്തെ നീ രക്ഷിക്കും; നിഗജിച്ചുനടക്കുന്നവരെ നീ 

താ; ഠം 

൨൮ നി എഏനെറ ടിപത്തെ കത്തിക്കും ടു എനെറ ദൈവമായ യ 

€ഫാവ എനെറ അന്ധകാരത്തെ പ്രകാശമാക്കും. 

൨൯ നിന്നാല് ഞാന് പടക്കട്ടത്തിന്െറ നേരെ പാഞ്ഞു ചെല്ലും ടു 
മലെന്െറ ദൈവത്താല് ഞാന് മതില് ചാടി കടക്കാം, 

൩൦ ടൈവത്തിന്െറ വഴി തികവുള്ളതു ; യഹോവയുടെ വചനം 
കതി ംഴിച്ചതുടു തന്നെ ശരണമാക്കുന്ന ഏവകും അവന് പരിചയാകുന്നു. 

൯൩൭ യഹോവയല്ലാതെ ഭൈവം ആരു ? നമ്മുടെ ഭൈവം ഒഴി 
കെ പാറയാരുമളു ; 



൩൨ എന്നെ ശക്തികൊണ്ടു അരമുവുക്കുകയും എന്െറ വഴി കുറവു 
തീക്കയും ചെയ്യുന്ന ഭൈവം തന്നേ. 

൩൩. അവന് എന്െറ കാലുകളെ. മാന്പേടകാല്ല തൂല്യമാക്കിം 
എനെറ ഗിരികളില് എന്നെ നില്ല്യമാറാക്കുന്നു. 

൩൪: അവ൯ എനന്െറെറ കൈകമക്കു യുഭ്ധാഭ്യധസം വരുത്തുന്നു ;. 
എന്െറ ഭൂജങ്ങര താര്രചാപം കുചെക്കുന്നു. 

൩.൫ നിന്െറ രക്ഷ എന്ന പരിചയെ നീ എനിക്കു തന്നിരിക്കുന്നു; 
നിന്െറ വലമ്മൈ എന്നെ താങ്ങി നിന്െറ സെരമൃത എന്നെ വലിയവ 
നാക്കിയിരിക്കുന്നു. 

൩൬ ഞാന് കാലടി വെക്കേണ്ടതിന്നു നീ വിശാലത വതത്തിടു 
എന്റെറ നരിയാണികഠ വഴചതിപ്പോയതുമില്ല. 

൩൭ ഞാന് എന്െറ ശരത്രുക്കള്ടെ. പിന്തുടന്നു പിടിച്ചു ; അവരെ മുടി 
ക്കവോഭം ഞാന് പിന്തിരിഞ്ഞില്ല. 

൩൮ അവക് എഴുന്നേറവൃക്ൂടാതവണ്ണ്സും ഞാന് അവരെ തകത്തു 
അവര എന്െറ കാതകിഴില് വീണിരിക്കുന്നു. 

൩൯ യുദ്ധത്തിന്നായി നീ എന്െറ അരെക്കു ശക്തി കെട്ടിയിരിക്കു 
ന്നു എന്നോടു എതിത്തവരെ എനിക്കു കിഴടക്കിയിരിക്കുന്നു. 

൫0 എന്നെ പകെക്കുന്നവരെ ഞാന് സംഹരികേണ്ടതിന്നു നീ 
എന്െറ ശത്രുക്കടെ എനിക്കു പുറം കാട്ടുമാറാക്കി. 

൪൧ അവര് നിലവിളിച്ചു ടു രക്ഷിപ്പാന് ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല 

യഹോവയോടു നിലവിളിച്ചു ; അവന് കൂത്തരമരുകിയതുമില്ല. 

൫.൨ ഞാന് അവരെ കാററത്തെ പൊടിപോലെ പൊടിച്ച ു വീഥി 
കളിലെ ചെങ്കിയെപ്പ്പോൊലെ ഞാ൯ അവരെ കോരിക്ക.ഞ്ഞു. 

൭.൩. ജനത്തിനെറ കലഹങ്ങളില്നിന്നു നീ എന്നെ വിടുവിച്ചു 

ജാതിക്ക എന്നെ തലവനാക്കിയിരിക്കുന്നു ; ഞാ൯ അറിയാത്ത ജനം 
എന്നെ സേവിക്കുന്നും 

ഒ:ദ: അവര് കേരക്കുയ്മോര തന്നേ എന്നെ അനുസരിക്കും അ 

സ്ൃജാതിക്കാര എന്നോടു അനുസരണഭാവം കാണിക്കും. 
൫.൫ അന്തി ദഭാ൪ ക്ഷയിച്ചപോകുന്നു ടു തങ്ങള ടെ ടൃഗ്ലുങ്ങളില് 

നിന്നു അവര് വിറെച്ചുംകൊണ്ടു വരുന്നു. 

൪:൬ യഹോവ ജിവിക്കുന്നു ; എനെറ പാറ വാക്കൃപ്പെട്ടവ൯ $ 

എനെറ രക്ഷയുടെ ദൈവം ഉന്നത൯ തന്നേ. 

൪.൭ കൈവം എനിക്കുവേണ്ടി പ്രതികാരം ചെയ്തുയും ുധികളെ. 

എനിക്കു കീഴാക്കകയും ചെയ്യുന്നു. 

൫:൮ അവന് ശത്രുവശത്തുനിന്നു എന്നെ വിടുവിക്കുന്നു ടയ എന്നോടു 

എതിക്ുന്നവക്ു മീതെ നീ എന്നെ ഖയത്തുന്നു ; സാഹസക്കാരന്െറ കു 

യ്യിതനിന്നു നീ എന്നെ വിടുവിക്കുന്നു. 
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ദന് അതുകൊണ്ടു യഹോവേ, ഞാന് ജാതികള.ടെ മദ്ധ്യ നിനക്കു 

സ്ടോത്രം ചെയ്യം ടു നിന്െറ നാമത്തെ ഞാന് കിത്തിക്കും. 

൫൦ അവന് തനെറ രാജാവിന്നു മഹാരക്ഷ നല്ലന്നു ടു തന്െറ 

അദഴിഷിക്കന്നു ഭയ കാണിക്കുന്നു ; ഭാവീടിന്നും അവനെറ സന്തതിക്കും 

എന്നേക്കും തന്നേ. 

നാലാം തിയ്യതി 

കാലത്തേ പ്രാത്ഥന 

൧സം സകങ്കിത്തനം 

ആകാശം ദൈവത്തിന്െറ മഹത്വത്തെ വമഷ്ക്റിക്കുന്നു ആകാശവിതാനം 
അവന്െറ കൈവേലയെ പ്രസിഭ്ധമാക്കുന്നു. 

൨ പകല് പകലിന്നു വാക്കു പൊഴിക്കുന്നു; രാത്രി രാത്രിക്കു അറി 
വു കൊടുക്കുന്നു. 

൯൩. ഭാഷണമില വാക്കുകങ്പില്ല, ശബ്ദും കേദപ്പാനുമില്ല. 
ദ: ഭൂമിയില് എല്ലാടവും അതിന്െറ അടവുനൂലും ഭ്ൂതലത്തിന്െറ 

അററത്തോഭം അതിന്െറ വചനങ്ങളും ചെല്ലുന്നു ; അവിടെ അവ൯ 
സൂയ്യന്നു ഒരു ക്രടാരം അടിച്ചിരിക്കുന്നു. ൭ 

൫ അതു മണവറയില്നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന മണവാളന്നു തലം ടഃ 
വീരനെപ്പോലെ തന്െറ ഓട്ടം ഓടുവാന് സന്തോഷിക്കുന്നു. 

൬ ആകാശത്തിന്െറ അറതത്തുനിന്നു അതിന്െറ ഉദയവും അവു 

തിവരെ അതിനെറ അയനവും ആകുന്നു ; അതിന്റ ഉഷ്ണം ഏല്ല്യാതെ 
മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു ഒന്നുമില്ല. 

൭ യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണം തികവുള്മതു ; അതു പ്രാണനെ 
തണുപ്പിക്കുന്നു ; യഹോവയുടെ സാക്ഷ്യം വിശ്വാസ്ൃമാകുന്നു ; അതു അ 
ല്ലബുഭ്ധിയെ ഞ്ഞോനിയാക്കുന്നു. 

൮ യഹോവയുടെ ആത്ഞേകമ നേരുള്ളവ ടു അവ ഹൃദയത്തെ സ 
ന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു ; യഹോവയുടെ കല്പന നിമ്മലചമായതു ടു അതു കന്ണ്ുക 
മെ. പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. 

൯ യഹോവാഭക്തി നിമ്മലമായതു ; അതു എന്നേക്കും നിലനി 
ല്ലുന്നു ; യഹോവയുടെ വിധികഠം സത്യമായവ ; അവ ഒട്ടൊഴിയാതെ 
നിതിയുള്ള വയാകുന്നു. 

൧ ആവ്വ പൊന്നിലും വ്വടൃരെ തങ്കത്തിലൂം ആമൃഗ്രഹിദത്തക്കവ ട്ട 

തേനിലും തേങ്കുട്ടയിലും ഥധൂരമുള്ള വ. 

൧൭൧ അടിയന്നും അവയാല് പ്രബോധനം ലഭിക്കുന്നു; അവയെ 
പ്രമാണിക്കുന്നതിനാല് വഭരെ പ്രതിഫലം ഉണ്ടു . 
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൭൨ തനെറ തെറവുകള്ലെ ഗ്രഹിക്കുന്നവ൯ ആര് ? മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 
തെറവുകള്ലെ പോക്കി എന്നെ മോചിക്കേണമേ,. 

& ൭൩. സ്വമേധാപാപങ്ങടെ. അകററി അടിയനെ കാക്കേണമേ $ 
അവ എന്െറ മേത് വാഴരുതേ ; എന്നാല് ഞാന് നിഷ്കളങ്കനും മഫാപാ 
തകരഹിതനും ആയിരിക്കും. 

ര: എനെറ പാറയും എന്െറ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുമായ യഹോവേ, 
ഏനെറ വായിലെ വാക്കുകള എന്െറ ഹ്ൃദയത്തിലെ ധ്യാനവും നിനക്കു 
പ്രസാഭമായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. 

൨ഠാം സദ്മിത്തനം 

'മഹോവ കഷ്ട്രകാലത്തില് നിനക്കു ഉത്തരമരുളൂ മാറാകട്ടെ ; യാക്കോ 
ബി൯ ഭ്ദൈവത്തിന്െറ നാമം നിന്നെ ഉയത്തുമാറാകട്ടെ. 

൨ അവന് വിശുഭ്ധമന്ദിരത്തില്നിന്നു നിനക്കു സഹായം അയക്കു 
മാറാകട്ടെ ടു സീയോനില്നിന്നു നിന്നെ താങ്ങുമാറാകട്ടെ. 

൩. നിന്െറ വഴിപാടുകടളെ ഒക്കെയും അവന് ഓടട്ടെ ടു നിന്െറ 
ഹോമയാഗം കൈക്കൊകൂള മാറാകട്ടെ. 

ര: നിന്െറ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹം അവന് നിവക്കു നല്ലട്ടെ ; 
ന്നിനെറ താല്ലയ്യമൊക്കെയും നിവത്തിക്കട്ടെ. 

൫ ഞങ്ങ നിന്െറ ജയത്തില് ഫഘോഷിച്ചുല്ലസിക്കും ; ഞങ്ങളുടെ 
ലൈവത്തിന്െറ നാമത്തില് കൊടി ഉയത്തും ; യഹോവ നിന്െറ അപേ 
ക്മ്മകള്ളൊക്കെയും നിവത്തിക്കുമാറാകട്ടെ . 

൬ യഹോവ തന്െറ അദിഷിക്തനെ രക്ഷിക്കുന്നു എന്നു ഞാന് 
ഓപ്പോ അറിയുന്നു ടു അവന് തനെറ വിശുഭ്ധസ്വദ്ത്തില് നിന്നു തന്െറ 

വല്ലങ്കയ്യുടെ രക്ഷാകരമായ വിയ്യ പ്രവൃത്തികമാല് അവന്നു ഉത്തരമരുളും. 
൭ ചിലര് രഥങ്ങളിലും ചില൪ കുതിരകങ്കിലും ആശ്രയിക്കുന്നു; ഞ 

ഞ്ങല്പോ ഞങ്ങളു ടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ നാമത്തെ കിത്തിക്കും. 
൮ അവര് കുനിഞ്ഞു വിണുപോയി ; എന്നാല് ഞങ്ങ ഏഴുന്നേ 

റ൮ നിവിന്നു നില്ലുന്നു. 

ന് യഹോവേ, രാജാവിനെ രക്ഷിക്കേണമേ ടു ഞങ്ങ അപേക്ഷി 
ക്കുമ്വോധ ഉത്തരമരുദേണമേ, 

൨൧൧൦ സങിത്തനം 

യഹോവേ, രാജാവു നിന്െറ ബലത്തില് സന്തോഷിക്കുന്നുടു നിംന്റ 
രക്ഷയില് അവന് ഏററവും ഉല്ലസിക്കുന്നു. | 

൨ അവന്െറ ഫടയത്തിലെ ആഗ്രഹം നി അവന്നു നല്ലി മു അവ 
ന്െറ അധരങ്ങളുടെ യാചന നിഷേധിച്ചതുമില്ല. 
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൩ നന്മയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളാല് നീ അവനെ എതിരേറവു, തങ്കു 

ക്കിരീടത്തെ അവന്െറ തലയില് വെക്കുന്നു. 

ദ: അവന് നിന്നോടു ജീവനെ അപേക്ഷിച്ചു ടു നി അവന്നു കൊ 

ടുത്ത; എന്നെന്നേക്കുമുള്ക. ടീഷ്മായുസ്സിനെ തന്നെ. 

൫ നിന്െറ രക്ഷയാല് അവനെറ മഹത്വം വലിയതു ; മാനവും 

തേജസ്സും നീ അവനെ അണിയിച്ചു. 
൬ നീ അവനെ എന്നേക്കും അനുഗ്രഹസമുഭ്ധിയാക്കുന്നു ; നിന്െറ 

സന്നിധിയിലെ സന്തോഷംകൊണ്ടു അവനെ ആനനദ്ിപ്പിക്കുന്നു. 
൭ രാജാവു യഫോവയില് ആശ്രയിക്കുന്നു ; അതൃന്നതന്െറ കാരു 

ണ്യം കൊണ്ടു അവന് കുലുങ്ങാതിരിക്കും. 
൮ നിന്െറ കൈ നിന്െറ സകല ശത്രുക്ംദ്ദൈയും കണ്ടപിടിക്കും 

നിന്െറ വലങ്കൈ നിന്നെ പകെക്കുന്നവരെ പിടിക്രടും. 
ന് നിന്െറ പ്രതൃക്ഷതയുടെ കാലത്തു നീ അവരെ രീച്ചുളയെ 

പ്പോലെയാക്കും 4; യഹോവ തനെറ ക്രോധത്തില് അവരെ വിഴങ്ങിക്കു 
കയും തീ അവരെ ദഹിപ്പിക്കും. 

൧൧ നി അവരുടെ ഫലത്തെ ഭൂമിയില്നിന്നും അവരുടെ സന്തതി 
യെ മനുഷ്യപുത്രന്മാരുടെ ഇടയിതനിന്നും നശിപ്പിക്കും. 

൧൧ അവര നിനക്കു വിരോധമായി ഭോഷം വിചാരിച്ചു ; തങ്ങളാല് 
സാധിക്കാത്ത ഒരു ഉപായം നിരൂപിച്ചു. ക 

൧൨ നി അവരെ പുറം കാട്ടുമാറാക്കും ; അവരുടെ മുഖത്തിന്നു 
നേരെ അസ്ത്രം ഞാണിന്മേല് തൊടുക്കും. 

൧൩ യഹോവേ, നിന്െറ ശക്തിയില് ഉയന്നിരിക്കേണമേടുഞ 
ങ്ങ് പാടി നിന്െറ ബലത്തെ സ്തൂതിക്കും. 

നാലാം തിയ്യതി 

മവെക്കുന്നേരത്തേ പ്രാത്ഥന 

൨൨൦ സങ്കിത്തനം 

൫ ന്െറ ദൈവമേ. എന്െറ ദ്രൈവമേ, നീ എന്നെ കൈവിട്ടതെത്തു ? 
എന്നെ രക്ഷ്മിക്കാതെയും എന്െറ ഞരക്കത്തിന്െറ വാക്കുകഠ്ര കേ൯ദ്മാ 
തെയും അകന്നു നില്ലയന്നതെത്തു ? 

൨ എന്െറ ദൈവമേ, ഞാന് പകതസമയത്തു വിളിക്കുന്നു ; എങ്കി 
ലും നീ കൃത്തരമരുളൃന്നില്ല ; രാത്രികാലത്തും ഞാന് വിദ്ളിക്കുന്നു ; എനിക്കു 
ഒട്ടും മൌനതയില്ല. 

൯൩. യിസ്റ്ായേലിന്െറ സ്കൂതികളിനേല് വസിക്കുന്നവനേ, നീ പരി 
ശുഭ്ധനാകുന്നുവല്ലോ. 
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രരം ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കുന്മാര നിങ്കല് ആശ്രയിച്ചു ; അവര ആശ്ര 
യിക്കയും നീ അവരെ വിടുവിക്കയും ചെയു. 

൭ അവര നിന്നോടു നിലവിളിച്ചു രക്ഷപ്രാപിച്ചു മ അവ൪ നിങ്കല് 
ആശ്രയിച്ചു ലജ്യിച്ചുപോയതുമില്ല. 

൬ ഞാനോ മനുഷ്യനല്ല, മരു കൂമിയത്രേ ; മനുഷ്യരുടെ ധിക്കാരവും 
ജു നത്താല് നിന്ദിതനും തന്നേ. 

൭ എന്നെ കാണുന്നവരൊക്കെയും എന്നെ പരിഹസിക്കുന്നു ; അ 
വ൪ അധരം മലത്തി തല കുലുക്കുന്നു; 

൮ യഹോവയിക്കല് നിന്നെത്തന്നേ സമപ്ിക്ം ! അവന് അപനെ 
രക്ഷികുട്ടെ ! അവന് അവനെ വിടുവികുട്ടെ ! അവനില് പ്രസാദമു 
ണ്ടല്ലോ. 

ന് നീയല്ലോ എന്നെ ഉ ദരത്തില്തനിന്നു പുറപ്പെടുവിച്ചവ൯ ടു എ 
ന്െറ അമ്മയുടെ മുലകുടിക്കുമ്പോര നീ എന്നെ നിഭയം വസിക്കുമാറാകി. 

൧ ഗഭപാത്രത്തില്നിന്നു ഞാന് നിങ്കല് ഏല്ലിക്കപ്പെട്ടു ; എന്െറ 
അമ്മയുടെ ഉദരംമുതല് നി എന്െറ ദൈവം. 

൧൧ കഷ്ടം അടുത്തിരിക്കയാല് എന്നെ വിട്ടകന്നിരിക്കരുതേ ; ഡഹാ 
യിപ്പാ൯ മററാരുമില്ലല്ലോ. 

൧൨ അനേകം കാക എന്നെ വദ്ൃഞ്ഞുടു ബാശാന് ക്രററന്മാ൪ 
ദ്മൃന്നെ ചുററിയിരിക്കുന്നു. 

൧൩. ബുഭൂക്ഷയോടെ അലറുന്ന സിംഹംപോലെ അവര് എനെറ 
നേരെ വായ് പിടക്കുന്ന. 

൧൪. ഞാന് വെള്ളംപോലെ തൂകിപ്പോകുന്നു ; എന്െറ അസ്ഥിക 
ളെല്ലാം ബന്ധം വിട്ടിരിക്കുന്നു; എനെറ ഹൃടയം മെഴുകു പോലെ ആയി 
എന്െറ കുടലിന്െറ നട്ടവെ ഉരുകിയിരിക്കുന്നു, 

൧൫ എനെറ ശക്തി ഓട്ടുകഷണംപോലെ ഉ.ണങ്ങിയിരിക്കുന്നു ; ഏ 
ന്െറ നാവു അങ്ണ്്റാക്കോടു പററിയിരിക്കുന്നു ടു നീ എന്നെ മരണത്തി 
ന്െറ പൊടിയില് ഇട്ടുമിരിക്കുന്നു. 

൧൬ നായ്ക്കുറ്ഠ എന്നെ വ൭.ഞു ; ദുഷ്ടന്മാരുടെ ക്രട്ടം എന്നെ ചുററി 
യിരിക്കുന്നു ടു അവ൪ എന്െറ കൈകമദ്ലെയും കാലുകഷ്ഷെയും തുജെ.ച്ചു. 

൧൭ എന്െറ അസ്ഥികങ്ലൊട്ദെയും എനിക്കു എ്ലൂ്റാം 4; അവര എ 

ന്നെ ഉറവനോക്ന്നു. 
൧൮ എന്െറ വസ്ത്രം അവര് പകുത്തെടുത്തു. എന്െറ അങ്മിക്ഷായി 

അവര് ചിട്ടിടുന്നു. 
൧൯ നിയോ, യഹോവേ, അകന്നിരിക്കരുതേ ; എനെറ തുൂണയാ 

യുള്ളോവേ, എന്നെ സഫായിപ്പാ൯ വേഗം വരേണമേ. 
൨൦ വാളിങ്കല്നിന്നു എന്െറ പ്രാണനെയും നായുടെ കയ്യില്നിന്നു 

എന്െറ ജീവനെയും വിടുവിക്കേണമേ. 



൪---വൈ.] സഭ്കിത്തനം ൨൩. ക? 

൨൧ സിംഹത്തിനെറ വായില്നിന്നു എന്നെ രക്ഷിക്കേണമേ; കാ 
ടടപോത്തുകളടെ കൊമ്പുകമ്ക്കിടയിത നീ എനിക്കു ഉത്തരമരുളുന്നു.. 

൨൨ ഞാന് നിന്െറ നാമത്തെ എന്െറ സഹോദരന്മാരോടു കീത്തി 
ക്കും ട്ടു സഭാമഭ്ചേ) ഞാ൯ നിന്നെ സ്തുതിക്കും. 

൨൩. യഹോവാഭക്തന്മാരേ, അവനെ സ്റ്കുതിപ്പിന്; യാക്കോബിന്െറ 
സകല സന്തതിയുമായുള്ളോരേ, അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവിന് ടു യിസ്പാ 

യേലിന്െറ സവ്ൃസന്തതിയുമായുമ്മോരേ, അവനെ ഭയപ്പെടുവിന്. 

൨൪: അരിഷ്ടന്െറ അരിഷ്ടത അവന് നിരസിച്ചില്ല വെവൃത്തതു 
മില്ല മ തന്െറ മുഖം അവന്നു മറെച്ചതുമില്ല ; തന്നെ വിഭിച്ചപേക്ഷിച്ച 
പ്പോ കേശക്കയത്രെ ചെയത. 

൨൪ മഹാസഭയില് എനിക്കു പ്രശംസ നിങ്കല്നിന്നു വരുന്നു ; ആ. 
വന്െറ ഭക്തന്മാ൪ കാങ്ങകെ ഞാന് എന്െറ സേച്ചകളെ., കഴിക്കും. 

൨൬ എകള്ലിയവ൯ തിന്നു തൃപൃന്മാരാകും ടു യഹോവയെ അന്വേഷിക്കു 
ന്നവര അവനെ സ്ത്കതിക്കും ; നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം എന്നേക്കും സുഖത്തോ 
ടിരിക്കട്ടെ. 

൨൭ ഭൂമിയുടെ അവൃതികര ഒക്കെയും ഓത്തു യഹോവയിങ്കലേക്കു 
തിരിയും $; ജാതികളുടെ വംശങ്ങള്ലൊക്കെയും നിന്െറ മമ്പാകെ നമസ്ത്ു 
രിക്കും. 

൨൮ രാജത്വം യഹോവയ്ത്കതല്ലോ ; അവന് ജാതികളെ. ഭരി 
ക്കുന്നു, ള 

൨൯ ഭൂമിയില് പൃഷ്ട്ിയുള്ളവരൊക്കെയും ഭക്ഷിച്ചാരാധിക്കും ; പൊ 
ടിയിലേക്കു ഇറങ്ങുന്നവരെല്ലാവരും അവന്െറ മമ്പാകെ കുമ്പിടും ; ത 
നെറ പ്രാണനെ രക്ഷ്മിപ്പാ൯ കഴിയാത്തവനുംക്രടെ. 

൩ഠ ഒരു സന്തതി. അവനെ സേവിക്കും ടു വരുന്ന തലമുറയോടു യ 
ഫോവയെക്കുറിച്ചു കിത്തിക്കും. 

൩൭൧ അവര വന്നു, ജന്ിപ്പാനുക്ള ജനത്തോടു അവന് നിവത്മി 
ച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു അവന്െറ നീതിയെ വമ്ത്ിക്കും. 

൨ മ്പാം ൩ ജിത്തനം 

യഹോവ എന്െറ ഇടയനാകുന്നു ; എനിക്കു മുട്ടുണ്ടാകയില്ല. 
൨ പച്ചയായ പുല്ലറങ്ങളിത അവന് എന്നെ കിടത്തുന്നുടു സ്വ 

സ്ഥതയുക്ക വെള്ളത്തിന്നരികത്തേക്കു എന്നെ നടത്തുന്നു. 
൯൩. എനെറ പ്രാണനെ അവന് തന്പ്പിക്കുന്നു; തിതനാമംസിമി 

ത്തം എന്നെ നിതിപാതകളില് നടത്തുന്നു. 
൭: തൂരിരുമ താഴ്സരയില് കരടി നടന്നാലും ഞാ൯ ഒരു അനത്ഥവും 

ഭയപ്പെടുകയില്ല ; നീ എന്നോടുക്രടെ ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ ട് നിനെറ വടി ബും കോലും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. 
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൫ എന്െറ ശത്രും കാഞ്ചൊ്യനി എനിക്കു വിരുന്നൊരുക്കുന്നു ; എ 
നെറ തലയെ എമ്ലസ്റുകൊണ്ടു അടിയഷകം ചെയ്യുന്നു ; ഏനെറ പാനപാ 
തൂവും നിറഞ്ഞു കവിയുന്നു. 

൬ നന്മയും കരുണയും എന്െറ ആയുഷ്ണാലമൊക്കെയും എന്നെ 
പിന്തുടരും; ഞാന് യഹോവയുടെ തരലയത്തിര ദീഘകാലം വസിക്കും. 

അഞ്ചാം തിയ്യതി 

കാലത്തേ പ്രാത്ഥന 

൨രറം സങ്കിത്ത നം 

ഭൂമിയും അതിന്െറ പൂഷ്ണ്്റുതയും ഭൂതലവും അതിന്െറ നിവാസികളും 
വയൃഹാവെക്കുള്ള താകുന്നും 

൨ സമുദ്രങ്ങളു ടെമേല് അവന് അതിനെ സ്ഥാപിച്ചു; നടികളുടെ 
മേല് അവന് അതിനെ മൂറപ്പിച്ചു. 

൯൩ യഹോവയുടെ പവ തത്തില് ഒമു൪ കയവും ? അവന്െറ വിശു 
ദ്ധസ്ഥലത്തു ആ൪നില്ല്ം ? 

൫: വെടിപ്പുള്ള കയ്യും നിമ്മല ഹൃദയവും കൂള്ളവന്. പ്യാജത്തിന്നു 
മണസ്സുവെക്കാതെയും കള്ളസത്യം ചെയ്യാതെയും ഇരിക്കുന്നവന്. 

൫ അവന് യഹോവയോടു അനുഗ്രഹവും തന്െറ രക്ഷയുടെ ഭൈ 

വത്തോടു നിതിയും പ്രാപിക്കും. 
൬ ഇതാകുന്നു അവനെ അന്വേഷിക്കുന്നവരുടെ തലമുറ; യാ 

ക്കോബിന്െറ ദൈവമേ, തിരുമുഖം അന്വേഷിക്കുന്നവര ഇവര് തന്നേ. 
൭ വാതിലുകട്ലേ., നിങ്ങളു ടെ തലകളെ കൃയത്തുവിന് ടു പണ്ടേയുള്ള 

കതകുകമേ, കയന്നിരിപ്പിന് ; മഹത്വത്തിന്െറ രാജാവു പ്രവേശി 
ക്കട്ടെ. 

൮ മഹത്വത്തിന്െറ രാജാവു ആ൪ ? ബലവാനും വീരനുമായ യ 

ഹോവ. യുഭ്ധവീരനായ യഹോവ തന്നേ. ൂ 
൯ വാതിലുകക്രേ. നിങ്ങളുടെ തലകക്ലെ ഉയത്തുവിന് ; പണ്ടേയുള്ള 

കതകുകടേ., ഒയന്നിരിപ്പി൯ ; മഹത്വത്തിന്െറ രാജാവു പ്രവേശിക്ട്ടെ. 

൧ഠ മഹത്വത്തിന്െറ രാജാവു ആര്? സൈനുങ്ങളുടെ യഹോവ 

തന്നേ ; അവനാകുന്നു മഹത്വത്തിനെറ രാദ്ഭാവും 

൨ര്മാം സങ്കിത്തനം 

യഹോവേ. നിങ്കലേക്കു ഞാന് മനസ്സു ഉയത്തുന്നു 

൨ എന്െറ ദൈവമേ, നിന്നിത ഞാ൯ ആശ്രയിക്കുന്നു, ഞാന് ലജ്ജൂി 

ചൂപ്പോകരുതേ ; എന്െറ ശരരൂക്ക എനെറമേത, ജയം ഫഘോഷിക്കരുതേ. 
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൩ നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരുത്തനും ലജ്യിച്ചുപോകയില്ല വെ 
വൃതേ ദ്രോഹിക്കുന്നവ൪ര ലജ്ിച്ചുപോകും. 

ദ: യഹോവേ, നിന്െറ വഴികളെ. എന്നെ അറിയിക്കേണമേ ടു നി 
നെറ പാതകട്ധെ എനിക്കു ഉപദേശിച്ചു തരേണമേ ! 

൫ നിന്െറ സഖ്യത്തില് എന്നെ നടത്തി എന്നെ പഠിപ്പികേണ 
മേ; നി എനെറ രക്ഷയുടെ ദൈവമാകുന്നുവല്ലോ മ; ദിവസം മുഴുവനും 
ഞാന് നിങ്കല് പ്രത്യാശവെക്കുന്നു. 

൬ യഫോവേ, നിന്െറ കരുണയും ദയയും ഓദ്ണേമേട്ട അവ 

പണ്ടുപണ്ടേയുള്ളവയല്ലോ. 
൭ എന്െറ ബാലൂൃത്തിലെ പാപങ്ങക്ചെയും എന്െറ ലംദ്മനമ്ങ 

ക്കെയും മഓാക്കരുതേ ; യഹോവേ, നിന്െറ കൃപപ്രകാരം നിന്െറ ഭയനി 
മിത്ത. എന്നെ ഓക്കേണമേ. 

൮ യഹോവ നല്ലവനും നേരുഉമവനും ആകുന്നു ;; അതുകൊണ്ടു 

അവന് പാപികളെ നേധൃഴി കാണിക്കുന്നു. 
൯ സെൌമൃതയുള്ളറ രെ അവൻ സ്യായത്തില്; നടത്തുന്നു ; സൌമൃത 

യുള്ള വക്: തന്െറ വഴി പഠിപ്പിച്ചുകൊടുക്കുന്നു. 
൧൧ യഫോവയുടെ നിയമല്യം സാക്ഷ്ൃങ്ങളും പ്രമാണിക്കുന്നവഷ 

അവനെറ പാതകങള്ലൊക്കെയും ദയയും സത്യവും ആകുന്നു. ന 
൧ യഹോവേ, എന്െറ അകൃത്യം വലിയതു ; നിന്െറ നാമംനി 

മിത്തം അതു ക്ഷഥികേേണമേ. 
൧൨ യഫോവാഭക്തനായ പുരുഷന് ആര ? അവ൯ തിരഞ്ഞെടുക്ക 

ണ്ടുന്ന വഴി താന് അവന്നു കാണിച്ചുകൊടുക്കും. 
൧൩ അവന് സുഖത്തോടെ വസിക്കും ; അവന്െറ സന്തതി ദേശ 

ത്തെ അവകാശമാക്കും. 
ഗര: യഹോവയുടെ സഖിത്വം തന്െറ ഭക്തന്മാക് ഉണ്ടാകും ആ 

വന് തെറ നിയമം അവരെ അറിയിക്കുന്നു. 
റ എന്െറ ക്ര ഏപ്പോഴും യദഹാവയിങ്കലേക്കാകുന്നു ; ആ വന് ഏനെറ കാലുകള്ലെ വലയിതനിന്നു വിടുവിക്കും. 
൧൬ എങ്കലേക്കു തിരിഞ്ഞു എന്നോടു കരുണയുണ്ടാകേണമേ ഞാന് 

ഏകാകിയും അരിഷ്ടനും ആകുന്നു. 
൧൭ എനിക്കു മനഭപീഡകറഠ്ം വഭ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു ൽ ഏനെറ സക്കടങ്ങ 

കിതനിന്൯ എന്നെ വിടുവിക്കേണമേ. 

4൧൮ എന്െറ അരിഷ്ടൃതയും അതിവേലനയും നോക്കേബാമേട്ട ഏ ന്െറ സകല പാപങ്ങളും ക്ഷമിചേംണമ. 
൧൯ എന്െറ ശത്രൂക്ഷ്ടെ. നോകേേണമേ ടു അവര പെരുകിയിരി കന്നു ; അവര കഠിനദ്വേഷത്തോടെ എന്നെ ക്വേഷിക്കുന്നു. 
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൨൦ എന്െറ പ്രാണനെ കാത്തു എന്നെ വിടുവിക്കേണമേ; നിന്നെ 
ശരണമാക്കിയിരിക്കയാത ഞാന് ലജ്ജിച്ചുപോകരുതേ. 

൨൧ നിഷ്കുമങ്കതയും നേരും എന്നെ പരിപാലിക്കുമാറാകട്ടെ ; 
ഞാന് നിങ്കല് പ്രത്യാശവെച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ. 

൨൨ ദൈവമേ. യിസ്രായേലിനെ അവന്െറ സകല കഷ്ടങ്ങളില് 
നിന്നും വീണ്ടെടുക്കേണമേ. 

ന്നാം സങ്കിത്തനം 

യഹോവേ, എനിക്കു സ്ക്രായം പാലിച്ചുതരേണമേ ; ഞാന് എനെറ നിഷ്ഠ 
ഉ്കതയില് നടക്കുന്നു ; ഞാന് ഇളകാതെ യഹോവയില് ആശ്രയിക്കുന്നു. 

൨ യഹോവേ. എന്നെ പരിക്ഷിച്ചു ശോധനചെയ്യേണമേു എ 
നെറ അന്തരംഗവും എനെറ ഹൃദയവും പരിശോധിക്കേണമേ. 

൯൩. നിന്െറ ദയ എനെറ കഷ്തൂ്റിന്ദുമ്പില് ഇരിക്കുന്നു ; നിന്െറ സ 
തൃത്തില് ഞാന നടന്നമിരിക്കുന്നു. 

പ ൪: വൃത്മന്മാരോടുക്രടെ ഞാന് ഇരുന്നിട്ടില്ല മ ക്പടക്കാരുടെ അടു 
ക്കര ഞാന് ചെന്നിട്ടുമില്ലം 

൫ ഭൃഭ്ൂവൃത്തിക്കാരുടെ സംഘത്തെ ഞാന് പകെച്ചിരിക്കുന്നു; ഭഷ്ടന്മാ 
രോടുക്രടെ ഞാന് ഇരികയുമില്ല. 

൬ സ്നോത്രസ്വരം കേമപ്പിക്കേണ്ടതിന്നും നിന്െറ അത്ഭതപ്രവൃത്തി 
കട്പൊക്കെയും വമ്ത്്റിക്കേണ്ടതിന്നും 

൭ ഞാന കുററമില്ലായ് മയില് എന്െറ കൈകള്ടെ കഴുകുന്നു യ യ 
ഹോവേ, ഞാന് നിന്െറ യാഗപീഠത്തെ വലംവെക്കുന്നു. 

൮ യഹോവേ. നിന്െറ ആലയമായ വാസസ്ഥലവും നിനെറ 

മഹത്വത്തിന്െറ നിവാസവും എനിക്കു പ്രിയമാകുന്നു. 

ന് പാപികക്ലോടുക്രടെ ഏന്െറ പ്രാണനെയും രക്തപാതകന്മാരോ 

ടക്രടെ എനെറ ജീവനെയും സംഹരിച്ചുകടയരുതേ. 

൧൧ അവരുടെ കൈകളില് ഭുഷ്ണുമ്മം ഉണ്ടു; അവരുടെ വലങ്മൈ 

കോഴ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

൧൧ ഞാനോ. എന്െറ വിഷ്ുങ്കതയില് നടക്കും ; എന്നെ വീണ്ടെ 

ടുത്തു എന്നോടു കൃപ ചെയ്യണമേ. 

൧൨ എന്െറ കാലടി സമനിലത്തു നിക്കുന്നു ടു സഭകളില് ഞാന് 
ഹാവയെ വാഴം, യ൭ തു 



൭ 

അഞം തിയ്യതി 

വൈക്ുന്നേരത്തേ പ്രാത്ഥന 

൨൭0൦ സങ്കിത്തനം 

വയയഹോവ എന്െറ വെളിച്ചവും എന്െറ രക്ഷയും ആകുന്നു യു ഞാന് 

ആരെ ഭയപ്പെടും ? യഹോവ എന്െറ ജീവന്െറ ബലം ഞാന് ആ 

രെ പേടിക്കും ? 
൨ എന്റെറ വൈരികളും ശത്രുക്കള.മായ ഭുഷ്ണമ്മികഠ എന്െറ മാം 

സം തിന്നുവാന് എന്നോടു അടുക്കുമ്പോഠ ഇടറി വീഴും. 
൩ ഒരു സൈസന്പയം എനെറ നേരെ പാല്യമിറങ്ങിയാലും എന്െറ 

ഹൃദയം ഭയപ്പെടുകയില്ല ; എനിക്കു യുഭ്ധം ഭനരിട്ടാലും ഞാ൯ നിഭയമാ 
യിരിക്കും. 

ദ: ഞാന് യഹോവയോടു ഒരു കായ്യം അപേക്ഷിച്ചു; അതു തന്നേ 
ഞാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ; യഹോവയുടെ മനോഹരത്വം കാണാനും അവ 
നെറ മന്ദിരത്തില് ധ്യാനിപ്പാനും എന്െറ ആയുഷ്ണാലമൊക്കെയും ഞാ൯ 

യഹോവയുടെ ആലയത്തില് പാക്േണ്ടതിന്നു തന്നേ. 
9 അനത്ഥദിപസത്തില് അവന തന്െറ ക്രടാരത്തില് എന്നെ ഒകള്ച 

പ്പിക്കും ; തിരുനിവാസത്തിനെറ മറവില് എന്നെ മറെക്കും ; പാറമേല് 
എന്നെ ഉൃയത്തും. മ 

൬ ഇപ്പ്പോശ എന്െറ ച്ുറവുമുള്ള ശത്രുക്കളുടെമേത എന്െറ തല 
കൂയരും യ ഞാന് അവനെറ ക്രടാരത്തിത ജയഘോഷയാഗങ്ങളെ അഷഘ്ണി 
ക്കും ടട ഞാന് യഹോവെക്കു പാടി കിത്തനം ചെയ്യും. 

൭ യഹോവേ. ഞാന് ഉറക്കെ വിളിക്കുമ്പോ കേഠക്കേണമേു എ 
ന്നോടു കൃപചെയ്തു എനിക്കുത്തരമരുഭ്രേണമേ. 

൮ എന്െറ മുഖം അന്വേഷിപ്പി൯ എന്നു നിങ്കല്.നിന്നു കല്ലന വന്നു 
എന്നു എന്െറ ഫ്യദയം പറയുന്നു ടു യഹോവേ, ഞാന് നിന്െറ മുഖം 
അന്വേഷിക്കുന്നു. 

൯ നിനെറ മുഖം എനിക്കു മറെക്കരുതേ ; അടിയനെ കോപത്തോ 
ടെ നിക്കിക്കള.യരുതേ;$ നി എനിക്കു തുണയായിരിക്കുന്നു ടു എനെറ രക്ഷയു 
ടെ ദൈവമേ, എന്നെ തക്കിക്കളയരുതേ$ ഉ പേക്ഷിക്യുമരുതേ. 

ഠ എനെറ അപ്പനും അമ്മയും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എ 
ജിലും യഹോവ എന്നെ ചേത്തുകൊള്ൃളം, 

൧൭ യഹോവേ, നിന്െറ വഴി എന്നെ കാണിക്കേണമേ ; എന്െറ 
ശത്രുക്കനിമിത്തം നേരെയുള്ള പാതയില് എന്നെ നടത്തേണമേ 

൧൨ എനെറ വൈരികളടെ ഇഷ്ടത്തിന്നു എന്നെ ഏല്ലിച്ചുകൊടുക്ക 
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രുതേ ടട കുമസ്സാക്ഷികളു.ം ഭ്രൂരത്വം നിശ്വസിക്കുന്നവരും എന്നോടു എ, 
തിത്തുനില്ലുന്നു. 

൧൩. ഞാന് ജീവനുള്ളവരുടെ ഭേശത്തു യഹോവയുടെ നന്മ കാണു 
മെന്നു വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കില് കഷ്ടം ! 

ര: യഹോവയിക്കല് പ്രത്യാശ വെക്കുക ; ധൈയ്യപ്പെട്ടിരിക്ക;ു നി 
ന്െറ ഫഭയം കൂറച്ചിരികുട്ടെ അതേ, യഫോവയിങ്കത പ്രത്യാശ വെ 
ക്കുകം 

വപ്പറിം സജിത്തനം 

യഹോവേ. ഞാ൯ നിന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു ; എനെറ പാറയായു, 
മള്കോവേ. നി കേഠകാതിരികരുതേ $ു നീ മിണ്ടാതിരുന്നിട്ടു ഞാന് കുഴി 
യില് ഇറങ്ടുന്നവരെപ്പോലെ ആകാതിരിപ്പാന് തന്നേ. 

൨ ഞാന് എനെറ കൈകള്ലെ വിശുാന്തമ്മന്ദിരത്തിങ്കലേക്കുയത്തി 
നിന്നോടു നിലവിക്പിക്കുമ്പോഠം എന്െറ യാചനകളുടെ ശബ്ദും കേ 
ക്കേണമേ, 

൩. ഭൃഷ്ടന്മാരോടും അകൃത്യം ചെയ്യുന്നവരോടുംഭകരടെ എന്നെ വലി 
ചൂുകൊണ്ടു പോകരുതേ ടട അവര കൂട്ടുകാരോടു സമാധാനം സംസാരി 
ക്കുന്നു ; എങ്കിലും അവരുടെ ഹൃദയത്തില് ഭഷ്ടത ഉണ്ടു. 

ര: അവരുടെ ക്രിയെക്കു തക്ഷവഷ്ണ്ണുവും പ്രവൃത്തികളുടെ ഭുഷ്ടതെക്കു 
തക്കവണ്ണ്തുവും അവക്കു കൊടുക്കേണമേ അവരുടെ കൈകള്ൂടെ പ്രവൃ 

ത്തിപോലെ അവരോടു ചെയ്യേണമേ ; അവക്കു തക്തായ പ്രതിഫലം 
കൊടുക്കേണമേ. 

൫ യഹോവയുടെ പ്രവൃത്തികക്രെയും അവന്െറ കൈവേലയ്യെയും 

അവർ വിവേചിക്കായ്കകുകൊണ്ടു അവ൯ അവരെ പണിയാതെ ഇടിച്ചു 
ക ഡയുംം 

൬ യഹോവ വാഷ്ൃപ്പെടടവനാകട്ടെ ; അവന് എനെറ യാചനകകൂ. 

ടെ ശബ്ദും കേട്ടിരിക്കുന്നു. 

൭ യഹോവ എന്െറ ബലവും എന്െറ പരിചയും ആകുന്നു; ഏ, 

ന്െറ ഹൃദയം അവങ്കല് ആശ്രയിച്ചു ; എനിക്കു സഹായവും ലഭിച്ചു 

അതുകൊണ്ടു എന്െറ ഫൃദയം ഉല്ലസിക്കുന്നു ; പാട്ടോടെ ഞാന് അവ 
നെ സ്തുതിക്കുന്നു. 

൮ യഹോവ തന്െ൭ ജനത്തിന്െറ ബലമാകുന്നു ; തന്െറ അഭി 

ഷിക്തന്നു അവന് രക്ഷാഭൃഗ്ലും തന്നേ. 

൯ നിന്െറ ജനത്തെ രക്ഷിച്ചു നിന്െറ അവകാശത്തെ അനുഗ്ര 

ഫിക്കേണമേ ; അവരെ മേയിച്ചു എന്നേക്കും അവകര വഹിക്കേണം 
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൨൯൦ സജീത്തനം 

ദെദവചുത്രന്മാരേ, യഹോവെക്കു കൊടുപ്പിന്, യഹോവെക്കു മഹത്വവും 
ശക്തിയും കൊടുപ്പിന്. 

൨ യഹോവെക്കു അവന്െറ നാമത്തിന്െറ മഹത്വം കൊടുപ്പി൯ ; 
വിശുഭ്ധാലങ്കാരം ധരിച്ചു യഹോവയെ നമയ്ക്രിപ്പി൯. 

൩. യഹോവയുടെ ശബ്ദും വെള്ളത്തിനിതെ മുഴങ്ങുന്നു ; പെരുവെ 

കകൂത്തിജിതെ യഹോവ, മഹത്വത്തിനെറ ദൈവം തന്നേ, ഇടി മുഴക്കുന്നു. 
ദ: യഹോവയുടെ ശബ്ദും ശക്തിയോടെ മുഴങ്ങുന്നു ; യഹോവയു 

ടെ ശബ്ദം മഹിമയോടെ മുഴങ്ങുന്നു. 
൭ യഹോവയുടെ ശബ്ദും ദേവഭാരുക്കള്ലെ തകുകിന്നു ടു യഹോവ 

ചെബാനോനിലെ മേവദാരുക്കക്കെ തകകുന്നു. 
൬ അവന് അവയെ കാഷക്കുട്ടിയെപ്പോലെയും ലെബാനോനെയും 

സിയ്യയോനെയും കാട്ടുപോത്തിന് കുട്ടിയെപ്പോലെയും തുളളിക്കുന്നു. 
൭ യഹോവയുടെ ശബ്ദും അഗ്നിജ്വാലകള്ലെ ചിന്നിക്കുന്നു. 
൮ യഹോവയുടെ ശബ്ദം മരുഭൂമിയെ നടുക്കുന്നു ; യഹോവ കാകേ 

.ശഥരുവിനെ നടുക്കുന്നു. 
൯ യഹോവയുടെ ശബ്ദും മാന്പേടകള്ലെ പ്രസവിക്കുമാറാക്കുന്നു ; 

അതു വനങ്ങള്ലെ തോലുരിക്കുന്നു ടു അവന്െറ മന്ദിരത്തില് സകലവും മഫ 
ത്വം എന്നു ചൊല്ലുന്നു. 

൧൧ യഫോവ ജലപ്രകയത്തിയിതെ ഇരുന്നു ; യഹോവ എന്നേക്കും 
രാജാവായി ഇരിക്കുന്നു. 

൧൧ യഫോവ തനെറ ജനത്തിന്നു ശക്തി നല്ലം ടു യഹോവ തന്െറ 
ജനത്തെ സമാധാനം നല്ലി അനുഗ്രഹിക്കും. 

ആറാം ത്യ്യതി 

കാലത്തേ പ്രാത്ഥന 

൩00൦ സങ്കിത്തനം 

യഹോവേ, ഞാന് നിന്നെ പുകൃൂ്ന്നു ; വീ എന്നെ ഉ ഭ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു ; 
എന്െറ ശത്രൂക്കറം എന്നെക്കുറിച്ചു സന്തോഷിപ്പാന് നീ ഇടയാക്കിയതുമില്ല. 

൨ എന്െറ ഭൈവമായ യഹോവേ, ഞാന് നിന്നോടു നിലവിളിച്ചു ക 
ചി ന! എന്നെ സൌഖ്യമാക്കുകയും ചെയ്തൂ 

൯൩. യഹോവേ. നീ എന്െറ പ്രാണനെ പാതാളത്തില്വിന്നു കരേ 
വറിയിരിക്കുന്നു ടു ഞാന് കുഴിയില് ഇറങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു നി എ 
നിക്കു ജിവരക്ഷ വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 
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ര: യഹോവയുടെ വിശുഭ്ധന്മാരേ, അവന്നു ഡ്ൂതി പാടുവിന് ; അ. 
വെറ പവിശുഭ്ധനാമത്തിന്നു സ്യോത്രം ചെയ്തിന്. റ 

൫ അവന്െറ കോപം ക്ഷണനേരത്തേക്കേയുള ളൂ മു അവന്െറ പ്ര 

സാദമോ. ജിവപയ്യന്തമുള്കതു ; സന്ധൃയയിങ്കത കരച്ചത വന്നു രാപാകും : 
ത ഷസ്സിഷ.ലോ ആനന്ദഫഘോഷം വരുന്നു. 1) 

൬ ഞാന് ഒരുനാഭൃം കലുങ്ങിപ്പോകഷില്ല എന്നു എന്െറ സുഖകാല 
ത്തു ഞാന് പറഞ്ഞു. 

൭ യഹേ:വേം നിനെറ പ്രസാദത്താല് നി എന്െറ പല്യതത്തെ ഉ 
റെച്ചുനില്ല്മാറാകി ; നീ നിന്െറ മുഖത്തെ മറെച്ചു ഞാന് രമിച്ചു 
പോയി. 

൮ യഹോവേ. ഞാന് നിന്നോടു നിലവിദിച്ചു ടു യഹോവയോടു 

ഞാന് യാചിച്ചും 
൯ ഞാന് കുഴിയില് ഇറങ്ങിപ്പോയാല് എന്െറ രക്തം കൊണ്ടു എ 

ന്തു ലാഭമുകൂളു. ? ധൂളി നിന്നെ സ്തൂതിക്കുമോ ? അതു നിന്െറ സത്യത്തെ 
പ്രസ്വാവിക്കുമോ 

൧0 യഹോവേ. കേധക്കേണമേട്യ എന്നോടു കരുണയുണ്ടാകേണ 
യഹേവേ, എനെറ രക്ഷകനായിരിക്കേണമേ. 

_ ൧൭ നീ എന്െറ വിലാപത്തെ എനിക്കു നൃത്തമാക്കിത്തിത്തു ; എ 

നെറ രട്ടു നീ അഴിച്ചു എന്നെ സന്തോഷം ഉൂടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

൧൨ ഞാ൯ മൌനമായിരിക്കാതെ നിനക്കു സ്തുതി പാടേണ്ടതിന്നു ത. 

ന്നേ, എനെറ ഭൈവമായ യഹോവേ, ഞാന് എന്നേക്കും നിനക്കു സ്പോ 

ത്രം ൭ ചയ്യുഠം 

മേട 

൩ഥാം സങ്കിത്തനം 

യഹോവേ, ഞാന് നിന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു ; ഞാ൯ ഒരുനാളം ല 

ജ്ജിച്ചുപോകരുതേ; നിന്െറ നിതിനിമിത്തം എന്നെ വിടുവികേണ$മ.. 

൨ നിന്െറ ചെവി എങ്കലേക്കു ചായിച്ചു ഏന്നെ വേഗം വിടുവിക്കേ 

ണമേ. നി എനിക്കു ഉറപ്പുള്ള പാറയായും എന്നെ രക്ഷിക്േണ്ടതിന്നു 

കോട്ടയായും ഇരിക്കേണമേ. 

൩. നി എന്െറ പാറയും എനെറ കോട്ടയുമല്ലോ ; നിന്െറ നാമം 

നിമിത്തം എന്നെ നടത്തി പാലികേണമേ. 

ര: അവ൪ എനിക്കായി ഒളിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്ന വലയിത്നിന്നു ഏ 

ന്നെ വിടുവിക്കേണമേ ടു നീ എനെറ ദുഗ്ലഥാകുന്നുവല്ലോം 

൫ നിന്െറ കയില് ഞാ൯ എന്െറ ദ്രമത്മാവിനെ ഭരമേല്ലിക്കുന്നു മു 

പിശചസ്മദൈവമായ യഫോവേ, നി എന്നെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു. 

൬ മിത്ഥ്യാമൂത്തികമെ. സേവിക്കുനനവരെ ഞാന് പകെക്കുന്നു; ഞാ 

നോ യഹോവയില് ആശ്രയിക്കുന്നു. 
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൭ ഞാന് നിന്െറ ലയയില് ആനന്ദിച്ചു സന്തോഷിക്കുന്നു; നി എ 

നെറ അരിഷ്ടതയെ കണ്ട എനെറ പ്രാണസകടങ്ങളെ. അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 
൮ ശര്രൂുപിന്െറ കയ്യില് നി എന്നെ ഏല്ലിച്ചിട്ടില്ല ; ഏനറെറ കാലു 

ക്ലെ നി വിശാല സ്ഥലത്തു നിത്തിയിരിക്കുന്നു. 
൯ യഹോവേ, എന്നോടു കൃപയുണ്ടാകേണമേ ടു; ഞാന് കഷ്ടത്തി 

ലായിരിക്കുന്നു ; വ്യസനംകൊണ്ടു എന്െറ കണ്ണനും പ്രാണനും ഉദരവും ക്ഷ 
യിച്ചിരിക്കുന്നു. 

൧ഠ എന്െറ മമയുസ്സു മ8ഖംകൊണ്ടും എന്െറ സംവത്സരങഞ്ങര്ര 

നെടുവീപ്പുകൊണ്ടും കഴിഞ്ങുപോയിരിക്കുന്നു ; എന്െറ അകൂൃതും നിമിത്തം 
എനെറ ബലം ക്ഷീണിച്ചും എനെറ അസ്ഥികശ ക്മഷയിച്ചും ഇരിക്കുന്നു, 

൧൧ എന്െറ സകല വൈരികമ്ാലും ഞാന് നിന്ദിതനായിത്തീന്നു ; 
എനെറ അയല്ല്യാകു അതിനിന്ദിത൯ തന്നേ ; എന്െറ മുഖപരിചയക്കാ 
ക്ക ഞാന് ഭയഹേതുവാ വിച്ചു മ എന്നെ വെഭിയില് കാണുന്നവര ഏ 
ന്നെ വിട്ടു കാടിപ്പോകുന്നു. 

൧൨ മരി ച്ചുപോയവനെപ്പോലെ എന്നെ മറന്നുകഞ്ഞിരിക്കുന്നു 
ഞാ൯ ഒരു ഉടഞ്ഞ പാത്രംപോലെ ആയിരിക്കുന്നു. 

൧൩. ചുറവും ഭീതി എന്ന അപശ്രുതി ഞാന് പലരുടെയും വായില്. 
നിന്നു കേട്ടിരിക്കുന്നു ; അവര് എനിക്കു വിരോധമായി കൂടി ആലോച്ഛന 
ചെയും, എണ്െറ ജിവനെ എടുത്തുകള.വാന് നിരൂപിച്ചു. ദ: എങ്കിലും യഹോവേ ഞാന് നിന്നില് ആശ്രയിച്ചു ; നീ എ 
നെറ ദൈവം എന്നു ഞാന് പറഞ്ഞു. 

൧3 എന്െറ കാലഗതികമ നിന്െറ കയ്യില് ബരിക്കുന്നു ; എന്െറ 

ശത്രുക്കളുടെയും എന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവരുടെയും കയ്യില്നിന്നു എന്നെ 
വിടടപിക്കേണമേ. 

൧൬ അടിയനെറമേല് തിരുമുഖം പ്രകാശിപ്പിദ്ചേണമേ; നിന്െറ 
ദയയാല് എന്നെ രക്ഷിക്കേണമേ, 

൧൭ യഹോവേ. നിന്നെ വിഭിച്ചപേക്ഷിച്ചിരികകൊണ്ടു ഞാന് ല 
ജയി ച്ചുപോകരുതേടട ഭുഷ്ടന്മാര ലജ്ജിച്ചു പാതാഭൃത്തില് മൌനമായിരി 
ക്കട്ടെ. 

൭൮ നിതിമാന്നു വിരോധമായി ഡംഭത്തോടും നിന്ദയോടും കടെ 
ധാജ്ടയം സംസാരിക്കുന്ന വ്യാങ്മുഭ്ള അധരങ്ങറര മിണ്ടാതെയായ്യ്യോകട്ടെ. 

൧൯ നിന്െറ ഭക്തന്മാകുവേണ്ട] നീ സംഗ്രഹിച്ചതും നിന്നില് ആ 
ശ്രയിക്കുന്നവക്കുവേണ്ടി മനുഷ്യപുത്രന്മാര കാങ്ങകെ 
നിന്െറ നന്മ എത്ര വലിയതാകുന്നും. 

൨൦ നീ അവരെ മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടുകെട്ടില് 
ന്െറ സാന്നിധുത്തിനെറ മറവില് മറെക്കും. 

നീ പ്രവത്തിച്ചതുമായ 

നിന്നു വിടുവിച്ചു നി 
നീ അവരെ നാവുകട ടെ 

വക്കാണത്തില്നിന്നു രക്ഷിച്ചു ഒരു ടാരത്തിന്നകത്തു ഒളിപ്പിക്കും. ലം 
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൨൧ യഹോവ വാഴ്ണപ്പെട്ടവന് ; അവന് ഉറപ്പുള്ള പട്ടണത്തില് ത 
റ ഭയ എനിക്കു അത്ഭുതമായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 

൨൨ ഞാ൯ നിന്െറ ദുഷ്ടിയില്നിന്നു ഛേദിക്ഷപ്പെട്ടുപോയി എന്നു 
ഞാ൯ എന്െറ പരിഭ്രമത്തില് പറഞ്ഞു $ു; ഏങ്കിലും ഞാന് നിന്നെ വിക്ളിച്ച 
പേക്ഷിച്ചപ്പോറര എഏനെറ യാചനയുടെ ശബ്ദും നീ കേട്ടു. 

൨൩. യഹോവയുടെ സകല വിശുഭ്ധന്മാരുമായുമ്മോരേ, അവനെ 
സ്റ്റേഹിപ്പിന് ടു യഹോവ വിശ്വസ്മന്മാരെ കാക്കുന്നു ; അഹങ്കാരം പ്രവ 
ത്തിക്കുന്നവന്നു ധാരാദം പകരം കൊടുക്കുന്നു. 

൨൪: യഹോവയില്, പ്രത്യാശയുള്ള ഏവരുമേ, ധൈധയ്യപ്പെട്ടിരിപ്പി൯; 
നിങ്ങളുടെ ഹദയം ഉ.റെച്ചിരിക്കട്ടെ. 

ആറാം തിയ്യല്ി 
വൈക്കുന്നേരത്തേ പ്ര ത്ഥന 

൩൨0൦ സങ്കിത്തനം 

ലംഘനം ക്ഷമിച്ചും പാപം മറെച്ചും കിട്ടിയവന് ഭാഗ്യവാന്. 
' ൨ യഹോവ അകൃത്യം കണക്കിടാതെയും ആത്മാവില് കപടം ഇ 

ല്ലാതെയും ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ഭാഗ്യവാന്. 
൩. ഞാന് മിണ്ടാമിരുന്നപ്പോഠം നിതൃമായ ഞരക്കത്താല് എന്െറ 

അസ്ഥികഠ ക്ഷയിച്ചുപോയി 
ദ: രാവും പകലും നിന്െറ കൈ എന്െറമേല് ഭാരമായിരുന്നു ; 

എനെറ മജ്ജ വേനല്ല്യാലത്തിലെ തു്ണണത്താല് എന്നപോലെ വററി 
പ്പോയി. 

൫ ഞാന് എന്െറ പാപം നിന്നോടറിയിച്ചു ; എന്െറ അകൃതൃം 
മറെച്ചതുമില്ല. എന്െറ ലംഘനങ്ങദ്ടെ യഹോവയോടു ഏറവപറയും 
എന്നു ഞാന് പറഞ്ഞു യ; അപ്പോ നി എനെറ പാധത്തിന്െറ കുററം 
ക്ഷമിച്ചുതന്നു. 

൬ ഓതുനിമിത്തം ഓരോ ഭക്തനും കണ്ടെത്താകുന്ന കാലത്തു നി 
ന്നോടു പ്രാത്മിക്കും ; പെരുവെള്ളം കവിഞ്ഞുവ രുമ്പോദം അതു അവന്െറ 
അടുക്ലോഭം എത്തുകയില്ല. 

൭ നി എനിക്കു മറവിടമാകുന്നു ു നീ എന്നെ കഷ്ടത്തിത നിന്നു സൂ 
ക്ഷമിക്കും ; രക്ഷയുടെ മു ല്ലാസഫ്മോഷം കൊണ്ടു നീ എന്നെ ചുററിക്കൊളൂ.ം. 

൮ ഞാന് നിന്നെ ഉൂപകേശിച്ചു, നടക്കേണ്ടന്ന വഴി നിനക്കു കാ 
ണിച്ചുതരും മൂ ഞാ൯ നിന്െറ മേല് ദൂഷ്ടിവെച്ചു നിനക്കു ആലോചന പ 

റഞ്ഞുതരാം. 
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ന് നിങ്ങ ബുഭ്ധിയില്ലാത്ത കുതിരയെയും കോവര്൪കഴതയ്െയും 

പോലെ ആകരുതു ; അവയുടെ ചമയങ്ങഭ്വായ കടിഞ്ഞാണും മുഖപ്പട്ടയും 

കൊണ്ടു അവയെ അടക്കിവരുന്നു ; അല്ലെങ്കില് അവ നിനക്കു സ്വാധി 

നമാകയില്ല. ളി 

൧൦ ഭഷ്ടന്നു വരെ വേദടനകഠ ഉണ്ട ; യഫോവയിത ആശ്രയിക്കു. 

ന്നവനെയോ ഭയ ചുററിക്കൊടള.ംം 

൧൧ നീതിമാന്മാരേ, യഫോവയില് സന്തോഷിച്ചാനന്ദിപ്പിന് ; 

ഹുദയപരമാത്ഥിക എല്ലാവരുമായുള്കോരേ, ഫോഷിച്ചുല്ലസിപ്പി൯. 

യാം സജിത്തനം 

നീതിമാന്മാരേ, യഹോവയില് ഫോഷിച്ചുല്ലസിപ്പിന് 4 സ്തൂതിക്കുന്നതു നേ 
രുക്കൂവക്ക ഉ ചിതമല്ലോ. 

൨ കിന്നരംകൊണ്ടു യഹോവെക്കു സ്മനോത്രം ചെയ്ത്ി൯ ; പത്തുകമ്പി 

യുള്ള വീണകൊണ്ടു അവന്നു സ്ത്കൂതിപാടുവി൯. 

൩. അവന്നു പുതിയ പാട്ടു പാടുവിന് മ ഫഘോഷസ്വരത്തോടെ 
നന്നായി വാല്യം വായിപ്പി൯. 

ഭം യഹോവയുടെ വചനം നേരുള്മതു ; അവനെറ സകല ച്രൂ൮ 

ത്തിയും വിശ്വസൂതയുള്ളതു. 
൫ അവന് നീതിയും ന്യായവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ; യഹോവയുടെ ഭയ: 

കൊണ്ടു ഭൂമി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന. 
൬ യഹോവയുടെ വചനത്താല് ആകാശവും അവന്െറ വായി 

ലെ ശ്വാസത്താല് അതിലെ സകല സൈസ്ധയവും മു.൭.വായി ടഃ 
൭ അവന് സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളത്തെ ക്രമ്പാരമായി കൂട്ടുന്നു മ അവന് 

ആഴികളടെ. ഭണ്ഡാരഗൃഹങ്ങളില് സംഗ്രഹിക്കുന്നു. 
൮ സകല ഭൂവാസികളും യഹോവയെ ഭയപ്പെടട്ടെ ; ഭൂതലത്തില് 

പാക്ഷന്നവരൊക്കെയും അവനെ ശമജിക്കട്ടെ. 
൯ അവന് അരുപ്പിച്ചെയ്ത അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ടു അവന് 

കല്ലിച്ചു ; അങ്ങനെ സ്ഥാപിതമായി. 
൧ഠ യഹോവ ജാതികളുടെ ആലോചനയെ വൃത്ഥമാക്കുന്നു ; വംശ. 

ങ്ങളൂടെ നിരൂപണങ്ങളെ. നിക്കൂലമാക്കുന്നു. 
൧൧ യഹോവയുടെ ആലോചന ശാശ്വതമായും അവനെറ ഫുൂദയ 

വിചാരം തലമുറ തലമുറയായും നില്ലുന്നു. 
൧൨ യഹോവ ദ്ദൈവമായിരിക്കുന്ന ജാതിയും അവ൯ തനിക്കു 

അവകാശമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ജനവും ഭാഗ്യമുള്ളതു. 
൧൩ യഹോവ സ്വഗ്ല്അില്നിന്നു നോക്കുന്നു ടു മനുഷ്ൃപുത്രന്മാരെ 

കഒലിക്കയുഠ കാണുന്നും 
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൧൭: അവന് തനെറ വാസസ്ഥലത്തുനിന്നു സവൃഭൂവാസികദ്വെയും 

നോക്കുന്നു. 
൧൫ അവന് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ. ഒരുപോലെ മനഞ്ഞിരി 

ക്കുന്നു ; അവരുടെ പ്രവൃത്തികളെ ഒക്കെയും അവന് ഗ്രഹിക്കുന്നു. 
൧൬ സൈന്പുബഫ്രത്വത്താല് രാജാവു ജയം പ്രാപിക്കുന്നില്ല ; 

ബലാധിക്ൃംകൊണ്ടു വീരന് രക്ഷപ്പെടുന്നതുമില്ല. 
൧൭ ജയത്തിന്നു കുതിര വൃത്ഥമാകുന്നു ; തന്െറ ബലാധിക്ഷം 

കൊണ്ടു അതു വിടുവിക്കുന്നതുമില്ല. 

൧൮ യഹോവയുടെ ദ്രഷ്ടി തന്െറ ഭക്തന്മാരുടെമേലും തന്െറ 
മയെക്കായി പ്രത്യാശിക്കുന്നവരുടെമേലും ഇരിക്കുന്നു : 

൧൯ അവരുടെ പ്രാണനെ മരണത്തില്നിന്നു വിടുവിപ്പാനും ക്ഷാമ 
ത്തില് അവരെ ജീവനോടെ രക്ഷിപ്പാനും തന്നേ. 

൨൦ നമ്മുടെ ഉള്ളം യഹോവെക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു മു അവന് 
നഷുടെ സഹായവും പരിചയും ആകുന്നു. 

൨൭ അവനെറ വിശുഭ്ധനാമത്തില് നാം ആശ്രയിക്കയാല് നഷ്മടെ 

ഹുലയം അവനില് സന്തോഷിക്കും. 

൨൨ യഹോവേ, ഞങ്ങ നിങ്കല് പ്രത്യാശവെക്കുന്നതുദപാലെ 

നിന്െറ ഭയ ഞങ്ങളുടെമേല് കൂണ്ടാകുമാറാകട്ടെ. 

രാം സങ്കിത്തനം 

ഞാന് യഹോവയെ എല്ലാ കാലത്തും വാ $ അവന്െറ സ്റത്കൂതി എപ്പോ 

ഴും എനെറ നാവിന്മേല് ഇരിക്കും. ല്ല 
൨ എനെറ ഉള്ളം യഹോവയില് പ്രശംസിക്കുന്നു മു എള്ലിയവ൪ 

അതു കേട്ടു സന്തോഷിക്കും. 
൩ എന്നോടട ചേന്ര യഹോവയെ മഹിമപ്പെടുത്തുവി൯ ടയ നാം 

ഒന്നിച്ചു അവന്െറ നാമത്തെ കൃയത്തുക. 
ദ: ഞാന് യഹോവയോടു അപേക്ഷിച്ചു ; അവന് എനിക്കു മുത്തര 

മുരുളി എന്െറ സകല ഭയങ്ങളില്നിന്നും എന്നെ വിടുവിച്ചു. 

൫ ആവങ്കലേക്കു നോക്കിയവര് പ്രകാശിതരായി ; അവരുടെ ഖം 

ലജ്യിച്ചുപോയതുമില്ല. 

൬ ഈ എഏള്ളിയവന് നിലവിളിച്ചു 4 യഹോവ കേട്ടു അവന്െറ 

സകല കഷ്ടങ്ങളില് നിന്നും അവനെ രക്ഷിച്ചു. 

൭ യഹോവയുടെ ഭൂത൯ അവന്െറ ഭക്തന്മാരുടെ ചുറവം പായ 

മിറങ്ങി അവരെ വിടുവിക്കുന്നു. 

൮ യഹോവ നല്ലവന് എന്നു രചിച്ചറിവി൯ മ അവനെ ശരണം 

പ്രാപിക്കുന്ന പുരുഷ൯ ഭാഗ്യവാന്, 
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൯ യഹോവയുടെ വിശുഭ്ധന്മാരേ, അവനെ ഭയപ്പെടുവിന് ; അവ 

ന്െറ ഭക്തന്മാക്കു ഒന്നിന്നും മുട്ടില്ലല്ലോ. 
൧൦ ബാലസിംഹങ്ങഭൃം ഇര കിട്ടാതെ വിശന്നിരിക്കം; യഹോ 

വയെ അന്വേഷിക്കുന്നവകോ ഒരു നയ്യെക്കും കുറവില്ല. 

൧൧ മക്കളേ, വന്നു എനിക്കു ചെവിതരുവിന് ടു യഹോവയോടുള്ള. 

ഭക്തിയെ ഞാ൯ ഉ.പദേശിച്ചുതരാം. 

൧൨ ജീവനെ ആഗ്രഹിക്കയും നന്മ കാണേണ്ടതിന്നു ടീഘായുസ്സു 

ഇച്ണിക്കയും ചെയ്യുന്നവന് ആര്൪ ? 

൧൩. ദോഷം ചെയ്യാതെ നിന്െറ നാവിനെയും വ്യാജം പറയാതെ 

നിന്െറ അധരത്തെയും കാത്തുകൊമുക. 
൧൭: മോഷം വിട്ടകന്നു ഗണം ചെയ്തു ടു സമാധാനം അന്വേഷിച്ചു 

പിത്തുടരുക. 
൧ യഹോവയുടെ കമ്മു നിതിമാന്മാരുടെമേലും അവനെറ ചെവി 

അവരുടെ നിലവിളിക്കും തുറന്നിരിക്കുന്നു. 
൧൬ ട൭(ഭുവൃത്തിക്കാരുടെ ഓമ്മയെ ഭൂമിയില്നിന്നു ഛേദിച്ചുകള 

.യേണ്ടതിന്നു യഹോവയുടെ മുഖം അവകു് പ്രതിരുല മായിരിക്കുന്നു. 

൭൭ നിതിമാന്മാര നിലവിളിച്ചു ടു യഹോവ കേട്ടു, സകല കഷ്ട 
അ്ങളില്നിന്നും അവരെ വിടുവിച്ചു. ക 

൧൮ ഫ്കുദയം നൂവുങ്ങിയവക്/ യഹോവ സമീപസ്ഥന് ; മനസ്സു തക 

ന്നവരെ അപന് രക്ഷിക്കുന്നു, 
൧൯ നിതിമാന്െറ അനത്ഥങ്ങറര അസംഖ്യമാകുന്നു ; അവ എല്ലാ 

ററിതനിന്നും യഹോവ അവനെ പിട്ുടവിക്കുന്നു. 

൨൦ അവന്െറ. അസ്ഥികള്ലെ എല്ലാം അവന് സൂക്ഷിക്കുന്നു ; അവ 
യില് ഒന്നും കടിഞ്ങുപോകയുമില്ല. 

! ൨൧ അനത്ഥം ഭുഷ്ടനെ കൊല്ലുന്നു ടു നീതിമാനെ പകെക്കുന്നവ൪ 
ശിക്ഷ അനുഭവിക്കും, 

൨൨ യഹോവ തന്െറ ഭാസന്മാരുടെ പ്രാണനെ വീണ്ടുകൊടള 
ന്നു യ അവനെ ശരണമാക്കുന്നവരാരും ശിക്ഷ അനുഭവികുയില്ല. 

ഏയാം തിയ്യതി 

മ്ലത്തേ പ്രാത്ഥന 

(൩ ൫൦ സിത്തനം 

യഹോവേ, എന്നോടു വാഭിക്കുന്നവരോടു വാഭിക്കേണമേട്ട എന്നോട 
ഭ്പൊരുതുന്നപരോടു പൊരുതേണമേ. 



൨ നീ പചകയും പരിചയും പിടിച്ചു എനിക്കു സഹായത്തിന്നാ 
യി എഴുന്നേല്ലേണമേ, 

൩. നി കുന്തം ഉരി എന്നെ പിനത്തുടരുന്നവരുടെ വഴി അടെച്ചു, 
കട. യേണമേ ; ഞാന് നിന്െറ രക്ഷയാകുന്നു എന്നു എനെറ പ്രാണനോടു 
പറയേണമേ. 

൭. എനിക്കു ജീവഹാനി വരുത്തുവാന് നോക്കുന്നവകു ലജ്ചൂയും അ 
പമാനവും വരട്ടെ ; എനിക്കു അനത്ഥം ചിന്തിക്കുന്നവ൪ര പിന്തിരിഞ്ഞു. 
നാണിച്ചുപോകട്ടെ. 

൫ അവര കാററിന്നു മുമ്പിലെ പതിരപോലെ ആകട്ടെ ; യഹോ: 
വയുടെ ഭൂതന്൯ അവരെ ഓാടികുട്ടെ. 

൬ വരുടെ വഴി ഇരുട്ടും വഴുവഴുപ്പും ആകട്ടെ ടു യഹോവയുടെ. 
ദൂതന് അവരെ പിന്തുടരട്ടെ, 

൭ കാരണംക്രടാതെ അവര എനിക്കായി വല ഒളിച്ചുവെച്ചു കാ 
രണംക്രടാതെ അവര എന്െറ പ്രാണന്നായി കഴികുഴിച്ചിരിക്കുന്നു. 

൮ അവന് വിചാരിയാതെ അവന്നു അപായം ഭവിട്ടട്ടെ ; അവന്. 
ഒളിച്ചുവെച്ച വലയില് അവന് തന്നേ കുടുങ്ങട്ടെ ; അവന് അപായ 
ത്തില് അകപ്പെട്ടുപോകട്ടെ. 

ന് എന്െറ മക്കം യഹോവയില് ആനന്ദിക്കും 4; ആവനെറ രക്ഷ്മ 
യില് സന്തോഷിക്കും. 

൧൦ യഫോവേ, നിനക്കു തുല്യന് ആര് ? എങ്ിയവനെ തന്നിലും ബ, 
ലമേറിയവനെറ കയ്യില്നിന്നും എങ്ലിയവനും ദരിദനുമായവനെ കവച്ച 
ക്കാരന്െറ കയ്യില്നിന്നും നി രക്ഷിക്കുന്നു എന്നു എന്െറ അസ്ഥികര ഒ 
ക്കെയ്യം വറയുംം 

൧൧ കള്ളസ്സ്യാക്ഷികഠ എഴന്നേറവ൮ു ഞാന് അറിയാത്ത കായ്യം എ 

ന്നോടു ചോദിക്കുന്നു. 
! ൭൨ അവര എനിക്കു നയ്യെക്കു പകരം തിന്മ ചെയ്യു എന്റെറ പ്രാ 

ണന്നു അനാഥത്വം വരുത്തുന്നു. 

൧൩. ഞാനോ, അവര ദിനമായ്ക്കിടന്നപ്പോമ രട്ടൂടുത്തു ; മുപവാ 

സംകൊണ്ടു ഞാന് ആത്മതപനം ചെയ്യു എനെറ പ്രാത്ഥന എന്െറ 

മാല്വിടത്തിലേക്കു മടങ്ങിവന്നു. 

൧൪. അവന് ഫുനിക്കു സ്റ്റേഹിതനോ സഹോദരനോ എന്നപോ 

ലെ ഞാന് പെരുമാറി ു  അമ്മയെക്കുറിച്ചു ട8ഖിക്കുന്നവനെപ്പോലെ ഞാ 
൯ ഭൂ8ഖിച്ച കുനിഞ്ഞു നടന്നു. 

൧൫ അവരോ എനെറ വീഴ്യിങ്കല് സന്തോഷിച്ചു കൂട്ടം ശരൂടി ; ഞാ 

൯ അറിയാത്ത അധമന്മാ൪ എനിക്കു വിരോധമായി ക്രടിവന്നു, അവര 

ഇടവിടാതെ എന്നെ പഴിച്ചുപറഞ്ഞു. 
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൧൬ അടിയന്തരങ്ങളില് കോമാളികല്ലായ വഷഭൃന്മാരെപ്പോലെ 
അവര് എന്റെറ നേരെ വല്ല കടിക്കുന്നു. 

൧൭ കത്താവേ. നീ എത്രത്തോകം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ? അവരു 

ടെ നാശത്തില്നിന്നു എന്െറ പ്രാണനെയും ബാലസിംഫങ്ങകടെ വശ 

തുനിന്നു എന്െറ ജീവനെയും വിടുവിക്കേണമേ. 

൧൮ ഞാന് മഹാസഭയില് നിനക്കു സ്പോത്രം ചെയ്യും; ബഹുജന 
ത്തിന്െറ മദ്യ നിന്നെ സ്തുതിക്കും. 

൧൯ വെവൃതെ എനിക്കു ശര്രുക്കമായവ൪ എന്നെക്കുറിച്ചു സന്തോ 

ഷിക്കരുതേടട കാരണംക്രടാതെ എന്നെ പകെക്കുന്നവ൪ കമ്ണ്്ിമെക്കയു 
മരുതേ. 

൨൦ അവര സമാധാനവാക്കു സംസാരിക്കാതെ ദ്ദേശത്തിലെ സാധു 
ക്മടെ നേരെ വ്യാജകായ്യുങ്ങളെ. നിരൂപിക്കു്ന. 

൨൭ അവര എനെറ നേരെ വായ്ക്യിടന്ന : നന്നായി, ഞങ്ങമ സ്വ 
ന്ത കഷ്ക്ണ്റാല് കണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു. 

൨൨ യഹോവേ. നീ കണ്ടുവല്ലോ ; മൌനമായിരിദരുതേ ടു കത്താ 
വേ, എന്നോടു അകന്നിരിക്കരുതേ. 

൨൩. എനെറ ദ്ദൈവവും എനെറ കത്താവുമായുക്കോവേ. കൂണന്നു 
എനെറ സ്ലായത്തിന്നും വൃവഹാരത്തിന്നും ജാഗരിക്കേണമേ. 

൨൭: എന്െറ ദ്വൈവമായ യഹോവേ, നിനെറ നീതിപ്രകാരം എ 
നിക്കു സായം പാലിച്ചു തരേണമേ ; അവര് എന്നെക്കുറിച്ചു സന്തോഷി. 
ക്കരുതേ. 

൨൭ അവർ തങ്ങക്ച ടെ ഹൃദയത്തില് : നന്നായി. ഞങ്ങളുടെ ആഗ്ര 
ഫം സാധിച്ചു എന്നു പറയരുതേ ഞങ്ങ അവനെ പവിഴുങ്ങിക ഞ്ഞു 
എന്നും പറയരുതേ. 

൨൬ എന്െറ അനത്ഥത്തില് സന്തോഷ്ക്കുന്നവ൪ര ഒരുപോലെ ല 
ജയിച്ചു ഭമിച്ചു പോകട്ടെ ; എനെറ നേരെ വമ്പു പറയുന്നവ൪ ലങ്കയും 
അപമാനവും ധരിദ്ട്ടെ. 

൨൭ എനെറ നീതിയില് പ്രസാഭിക്കുന്നവ൪ര ഘോഷിച്ചാനന്ദിക്കട്ടെ; 
തന്െറ ഭാസന്െറ ശ്രേയസ്സില് പ്രസാദിക്കുന്ന യഹോവ മഹത്വമുള്ള 
വന് എന്നിങ്ങനെ അവ൪ര എപ്പോഴും പറയട്ട്ടം 

൨൮ എനെറ നാവു നിന്െറ നീതിയെയും നാള്ലെല്ലാം നിന്െറ സ്കൂ 
മിയെയും വയ്ക്്ിക്കും. 

൩൬൨൦ സങ്കിത്തനം 

ന്നു തന്െറ ടൂ. ഫൃലയത്തില് പാപാദേശമണ്ടു മ അവന്െറ ദ്ദഷ്ടരിയില്. 
ഭൈവഭയമില്ല. 
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൨ തന്െറ കുററം തെളിഞ്ഞു വെറുപ്പായ്യിരുകയില്ല എന്നിങ്ങനെ 
അവന് തന്നോടു തന്നേ മധുരവാക്കു പറയുന്നും 

൩. അവന്െറ വായിലെ പവാക്കുകദ അകൃത്യവും വഞ്ചനയും 

ആകുന്നു ; ബുഭ്ധിമാനായിരിക്കുന്നതും നന്മ ചെയ്യുന്നതും അവന് പിട്ടുക 
ഉഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

ര: അവന് തനെറ കിടക്മേല് അകൃത്യം ചിന്തിക്കുന്നു; കൊളങ്ളര 
താത്ത വഴിയില് അവന് നില്ലയന്നു ; ദോഷത്തെ വെറുക്കുന്നതുമില്ല. 

൫ യഹോവേ. നിന്െറ ഭയ ആകാശത്തോകവും നിന്െറ വിശ്വ 

സത മേശ്ങ്ങക്വോരവും എത്തുന്നു. 
൬ നനെറ നീതി ഭിവൃപവ്ൃതങ്ങ ഭ്ലെപ്പ്പോലെയും നിന്െറ ഡായ 

വിധിക വലിയ ആഴിയെപ്പോലെയും ആകുന്നു ; യഹോവേ, നീ മനു 

ഷ്ൃരെയും മൃഗങ്ങളെയും രക്ഷിക്കുന്നു. 

൭ ദൈവമേ, നിനെറ ഭയ എത്ര വി ലയേറിയതു! മനുഷ്യപുത്ര 

ന്മാ൪ നിന്െറ ചിറകിന്നിഴലില് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. 
൮ നിന്െറ ആലയത്തിലെ പുഷ്ടി അവര അനുഭവിച്ചു തൃ പ്രാ 

പിക്കുന്നു ; നിന്െറ ആനന്ദനദി നീ അവരെ കുടിപ്പിക്കുന്നു. 

൯ നിന്െറ പക്കല് ജീവന്െറ ഉ റവുണ്ടല്ലോ ; നിനെറ പ്രകാശ 

ത്തില് ഞങ്ങറിം പ്രകാശം കാണുന്നു. 
൧൧ നിന്നെ അറിയുന്നവക് നിന്െറ ദയയും എദയപരമാത്ഥ കറ 

ക്കു നിന്െറ നിതിയും ടിഷഘമാക്കേണമേ. 

൧൭ ഡംഭികളടെ കാല് എന്െറ നേരെ വരരുതേ ഭഷ്ടന്മാരുടെ 

കൈ എന്നെ ആട്ടിക്കകയരുതേ. 

൧൨ ഒുര്കൂവൃത്തിക്കാര അവിടെത്തന്നേ വിഴുന്നു ; അവര മറിഞ്ഞൂവി 

എന്നു ; എഴുന്നേല്ലാന് കഴിയുന്നതുമില്ല. | 

ഏഴാം തിയ്യതി 

വൈക്ന്നേരത്തേ പ്രാത്ഥന 

൩൭൦൦ സങ്കിത്തനം 

ഭൂഭൂവ്ൃവത്തിക്കാരുടെ നിമിത്തം നീ മുഷിയരുതു; നീതികേടു ചെയ്യുന്നവ 

രോടു അസൂയപ്പെടുകയുമ തൂ. 

൨ അവര പുല്ലുപോലെ പേഗത്തില്, മുണങ്ങി പച്ചച്ചെടിപോ 

ലെ വാടിപ്പോകുന്നു. 

൯൮. യഹോവയില് ആശ്രയിച്ചു നന്മ ചെയ്തു ; ദേശത്തു പാത്തു വി 

.ശവസത ആചരിക്കും 



൭--വൈ.) സങ്കീത്തനം ൩൭ ളി 

ദ: യഹോവയില് തന്നേ രസിച്ചുകൊരക ; അവന് നിനെറ ഹുട 

യത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിനക്കു തരും, 
൫ നിനെറ വഴി യഹോവയെ ഭരമേല്ലിക്കു ; അവനില് തന്നേ ആ 

ശ്രയിക യു അവന് അതു നിവ്ൃഹിക്കും. 

൬ അവന് നിന്െറ നീതിയെ പ്രഭാതംപോലെയും നിനെറ സ്യ്ായ 
ത്തെ മഭ്ധ്യാഹാംപോലെയും പ്രകാശിപ്പിക്കും. 

൭ യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ മിണ്ടാതിരുന്നു അവന്നായി പ്രത്യാ 

ശിം ; കായ്യയസാഭ്ധയം പ്രാപിക്കുന്നവനെയും ടൂുരുപായം പ്രയോഗിക്കുന്ന 
വനെയും കുറിച്ചു നീ മുഷിയരുതു. 

൮ കോപം കദ്ഞ്ഞു ക്രോധം മപേക്ഷിക്ക; മുഷിഞ്ഞുപോകരുതു ; 
അതു ദോഷത്തിന്നു ഹേതുവാകേയുളളൂ.. 

൯ ഭു(ഭാവൃത്തിക്കാര ഛേടികപ്പെടും ; യഹോവയെ പ്രത്യാശിക്കുന്ന 
വരോ ഭൂമിയെ കൈവശമാക്കും. 

൧൭ കുറഞ്ഞോന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടു ടൂഷ്ട൯ ഇല്ല ; നി അവനെറ ഇടം 
സൂക്ഷി ച്ചുനോക്കും ടു അവനെ കാണുകയില്ല. 

൧൧ എന്നാല് സൌമൃതയുള്ളവ൪ ഭൂമിയെ കൈവശമാക്കും ടട സമാ 
ധാനസകൂഭ്ധിയിത അവര് ആനന്ദിക്കും. 

൧൨ ദുഷ്ടന് വിതിമാന്നു ദോഷം നിരൂപിക്കുന്നു ; അവനെറ നേളെ 
അവന പല്ല കടിക്കുന്നു. 

൧൩ കത്താവു അവനെ നോക്കി ചിരിക്കും ; അവന്െറ ദിവസം 
വരുന്നു എന്നു അവന് കാണുന്നു. ൽ 

ര: എദ്ധിയവനെയും ഒരിദ്രനെയും വീഴിപ്പാനും സന്മാഗ്ലികടെ 
കൊല്ലുവാനും ഭൂഷ്ടയന്മാ൪ വാഭൂരി വില്ലു കലെച്ചിരിക്കുന്നു. 

൧൪ അവരുടെ വാദ അവരുടെ ഹൃദയത്തില് തന്നേ കടക്കും ടയ അ 
വരുടെ വില്ലുകര കടിഞ്ഞുപോകും. 

൧൬ അനേക ടുഷ്ടന്മാക്കുള്ള സകൂഭ്ധിയെകകാഠ്റ നിതിമാന്നമ്ല അല്ലം 
ഏറവും പ്പത്തം 

൧൭ ഭൂഷ്ടന്മാരുടെ ഭൂജങ്ങറ ഖടിഞ്ഞുപോകും ; എന്നാല് നീതിമാന്മാ 
ദര യഹോവ താങ്ങും. 

൧൮ യഹോവ നിഷ്ണുജംന്മാരുടെ നാളുകളെ. അറിയുന്നു ടു അവരു 
ടെ അവകാശം ശാശ്വതമായിരിക്കും. 

൧൯ ഭുഷ്ണാലത്തു അവര ലജ്ജിച്ചുപോകയില്ല ; ക്ഷാമകാലത്തു ആ 
വര തൃപൃരായിരിക്കും. 

൨൦ എന്നാല് ഭഷ്ടന്മാ൯ നശിച്ചുപോകും യ യഹോവയുടെ ശത്രൂക്കറ്ം 
പുത്പുറത്തിനെറ ടഗിപോലേയുകളു ; അവര ക്ഷയിച്ചപോകും ടു പു 
കപപോലെ ക്ഷയിച്ചുപോകും. 
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൨൭ ഭൂഷ്ടന് വായ്ക്കു വാങ്ങുന്നു, തിരികെ കൊടുക്കുന്നില്ല ; നീതിമാ 
നോ കൂപാലുവായി മാനം ചെയ്യന്നു. 

൨൨ അവനാല് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവ൪ ഭൂമിയെ കൈവശമാക്കും മൂ 
അവനാല് ശപികകപ്പെട്ടവരോ ഛേദിക്കപ്പെടും. 

൨൩. ഒരു മനുഷ്യന്െറ വഴിയില് പ്രസാദം തോന്നിയാല് യഹോ 
വ അവന്െറ ഗമനം സ്ഥിരമാക്കുന്നു. 

൨൪: അവന് വീണാലും നിലംപരിചാകയില്ല മു യഹോവ അവ 
നെ കൈ പിടിച്ചു താങ്ങുന്നു. 

൨൫ ഞാന് ബാലനായിരുന്നു. വൃഭ്ധനായിത്തിന്നു ; നീതിമാന് തൂണ. 
യില്ലാ തിരിക്കുന്നതും അവന്െറ ധ്ധന്തതി ആഹാരം ഇരക്കുന്നതും ഞാന്, 
കണ്ടിട്ടില്ല. 

൨൬ അവന് നിത്ൃം കൃഡാലുവായി വായ്യ്യ കൊടുക്കുന്നു ടു അവ 
ന്െറ സന്തതി അനുഗ്രഹികുപ്പെടുന്നു. 

൨൭ ദോഷം വിഒ ട്ടാധിഞ്ഞു ഗുണം ചെയ്യതു; എന്നാല് നീ സദഭാകാ 

ലം സുഖമായി വസിക്കും. 
൨൮ യഹോവ സ്ലായപ്രിയനാകുന്നു $ തന്െറ വിശുഭ്ധന്മാരെ കുപേ. 

ക്ഷിക്കുന്നതുമില്ല ; അവര എന്നേക്കും മി ഭൂഷ്ടന്മാരു 
ടെ സന്തതിയോ ഛേദികുപ്പെടും. 

൨൯ നിതിമാന്മാര ഭൂമിയെ അവകാശമാകി എന്നേക്കും അതില്. വ 
സിക്കും, 

൩.൦0 നിതിമാന്െറ വായ് ജ്ഞാനം പ്രസ്മാവിക്കുന്നു ; അവന്െറ നാ 
വു സ്യായം സംസാരിക്കുന്നു. 

൩൧ തന്െറ ദൈവത്തിന്െറ ന്യായപ്രമാണം അവന്െറ ഹൃദയ: 
ത്തില് ഉണ്ടു ; അവശെറ കാലടികര വഴുതുകയില്ല. 

൩.൨ ഭുഷ്ട൯ നീതിമാന്നായി പതിയിരുന്നു, അവനെ കൊല്ലുവാന് 
നോക്കുന്നു. 

൩൩. യഫോവ അവനെ അവന്െറ കയില് വിട്ടുകൊടുക്കയില്ല 
സ്യായവിസ്മാരത്തില് അവനെ കുററം വിധി ക്ഷയുമില്ല. 

൩൪: യഹോവെക്കായി പ്രത്യാശിച്ചു അവന്െറ വഴി പ്രമാണിച്ചു 
നടക്ക 3 എന്നാല് ഭൂമിയെ അവകാശമാക്കഷവാ൯ അവന് നിന്നെ ഉയത്തുടു; 
ഭൂഷ്ടന്മാര ഛേടിക്കപ്പെടുന്നതു നീ കാണും. 

൩൫ ദുഷ്ടന് പ്രബലനായിരിക്കുന്നതും സ്വദേശികമായ പച്ചവ്വ 
ക്ഷംപോലെ തഴെക്കുന്നതും ഞാന് കണ്ടിട്ടുണ്ടു. 

൮.൬ ഞാന് പിന്നെ അതിലെ പോയപ്പോ അവന് ജല്ല ടയ ഞാ൯ 

അന്വേഷിച്ചു, അവനെ കണ്ടതുമില്ല. 

൩.൭ നിഷ്കു്ഒ നെ കുറിക്കൊമളൂ.ക നേരുമ്ളമുവനെ നോക്കിക്കൊ്ര. 

ക ടു സമാധാനപുരുഷന്നു സന്തതി കൂ.ണ്ടാകും. 



൮--കാ.) സങ്കീത്തനം ൩൮ 39 

൩൮ എന്നാല് അതിക്രമക്കാര ഒരുപോലെ മുടിഞുപോകും ; ഭഷ്ട 

ന്മാരുടെ ഡന്താനം കഛേദിക്കപ്പെടം. 

൩൯ വനിതിമാന്മാരുടെ രക്മ്മ യഹോവയിക്കതനിന്നു വരുന്നു; ക 

ഷ്ടകാലത്തു അവന് അവരുടെ ഭുഗ്ഗം ആകുന്നു. 

൫:0 യഹോവ അവരെ സഹായിച്ചു വിടുവിക്കുന്നു; അവര അവ 

നില് ആശ്രയിക്കകൊണ്ട അവ൯ അവരെ ദുഷ്ടന്മാരുടെ കയ്യില്നിന്നു 

വിടുവിച്ചു രക്ഷിക്കുന്നു. 

എടാം തിയി 

കാലത്തേ പ്രാത്ഥന 

ന്പ്പാം സകങ്കീത്തനം 

യഹോവേ; ക്രോധത്തോടെ എന്നെ ശിക്ഷിക്കരുതേ ; ഉഗ്രനിരസത്തോ 

ടെ എന്നെ ഒണ്ഡിപ്പിക്കയുമരുതേം 
൨ നിന്െറ അസ്സരങ്ങഥ എന്നില് തറെച്ചിരിക്കുന്നു 4 നിന്െറ കൈ 

എനെറ മേല് ഭാരമായിരിക്കുന്നു. 
൯൩. നിന്െറ നീരസം ഹേതുവായി എന്െറ ദേഹത്തില് സെൌഖ്ല്ച 

മില്ല ; എന്െറ പാപം ഹേതുവായി എന്െറ അസ്ഥികളില് സ്വസ്ഥത 
യുമില്ല. 

ദ: എന്െറ അകൂത്ൃങ്ങ എനെറ തലെക്കു മീതെ കവിഞ്ഞിരി 
ക്കുന്നു 4 ഭാരമുള്ള ചുമടുപോലെ അവ എനിക്കു അതിഘനമായിരിക്കുന്നു. 

൫ എന്െറ ഭോഷത്വം ഹേതുവായി എന്െറ ധ്രണങ്ങഠം ചിഞ്ഞു 
നാവുന്നു. 

൬ ഞാന കുനിഞ്ഞു ഏററവും ക്രനിയിരിക്കുന്നു ; ഞാ൯ ഇടവിടാതെ 
ടൂ8ഖിച്ചു നടക്കുന്നു. 

൭ എന്െറ അരയിത വരദരച നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ; എന്െറ ചേഹ 
ത്തില് സെരഖ്ുമില്ല. 

൮ ഞാന് ക്ഷീണിച്ചു അത്യന്തം തകനിരിക്കുന്നു ; എന്െറ ഹൃദയ 
ത്തിലെ ഞരക്കം നിമിത്തം ഞാന് അലവുൃന്നു. 

൯ കത്താവേ, എന്െറ ആഗ്രഹം ഒക്കെയും നിന്െറ മുമ്പില് ഇരി 
ക്കുന്നു ടു എനെറ ഞരക്കം നിനക്കു മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമില്ല. 

൧ഠ0 എന്െറ നെഞ്ചിടിക്കുന്നു, ഞാന് വശംകെട്ടിരിക്കുന്നു ; എന്െറ 
കന്ണ്്ിനെറ വെളിച്ചവും എനിക്കില്ലാതെയായി. 

൧൧ എനെറ സ്റ്റേഹിതന്മാരും ക്രുട്ടുകാരും എന്െറ ബാധ കണ്ടു 
മാറി നില്ലുന്നു ; എന്െറ ചാച്ചക്കാരം അകന്നു നില്ലുന്നു. 



൧൨ എനിക്കു പ്രാണഹാനി വരുത്തുവാന് നോക്കുന്നവ൪ കണിവെ 
ക്കുന്നു ടു എനിക്കു അനത്ഥം അന്വേഷിക്കുന്നവര വേണ്ടാതനം സംസാരി 
ക്കുന്നു  അവ൪ ഇടവിടാതെ ചതിവു ചിന്തിക്കുന്നു. 

൧൩. എങ്കിലും ഞാന് ചെകിടനെപ്പോൊലെ കേദകാതെ ഹുരുന്നു ; 
വായ്മൂറക്കാത്ത കൂരമനെപോലെ ആയിരുന്നു. 

൧൭: ഞാന്, കേരക്കാത്ത മനുഷ്യനെപപോലെയും വായില് പ്രതിവാക 
മില്ലാത്തവനെപ്പ്ോോലെയും ആയിരുന്നു. 

൧൫ യഫോവേ, നിങ്കല് ഞാന് പ്രത്യാശവെച്ചിരിക്കുന്നു ടു ഏന്െറ 
ദൈവമായ കത്താവേ, നീ ഉത്തരം അരുമൃം. 

൧൬ അവര് എന്നെച്ചൊല്ലി സന്തോഷിക്കരുതേ എന്നു ഞാന് പറ 
ഞ്ഞു ; എനെറ കാത വഴുതുമ്പോന ആവര് എന്െറ നേരെ വമ്പു പറയു. 
മല്ലൊ. 

4൧൭ ഞാന് ഇടറി വീഴുമാറായിരിക്കുന്നു ; എന്െറ ദൂ8ഖം എപ്പോഴും 
എന്െറ മുമ്പില് ഇരിക്കുന്നു. 

൧൮) ഞാന് എനെറ അകൃത്ൃത്തെ ഏറവ൮പറയുന്നു ; എനെറ പാപ. 

ത്തെക്കുറിച്ചു ദുഖിക്കുന്നു. 
൧൯ എനെറ ശത്രുക്കകോ ജീവനും ബലവുരമ്ളവ൪, എന്നെ വെവു 

ത പകെക്കുന്നവ൪ പെരുകിയിരിക്കുന്നു. 
൨൦ ഞാന് നന്മ പിത്തുടരുകയാല്ത അവര എനക്കു വിരോധിക. 

കായി നമയ്യെക്കു പകരം തിന്മ ചെയ്യുന്നു. 
൨൭ യഹോവേ, എന്നെ കൈവിടരുതേ ; എഏനെറ ദൈവമേ, 

എന്നാടകന്ന്രിക്രുതേ. 
൨൨ എനെറ രക്ഷയാകുന്ന കര്താവേ എന്െറ സഹായത്തിന്നു 

വേഗം വരേണമേ. 

6 ി 

റ നൂറം സങ്കത്തനഠ 

നാപുകൊണ്ട പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പാന് ഞാ൯ ഏവെറ വഴികമെ. സൂക്ഷി 

ക്കു മെന്നും ഭൂഷ്ടന് എനെറ മുമ്പില് ഇരിക്കുമ്പോ എന്െറ വായ” കടിഞ്ഞാ 

ണിട്ടു കാക്കുമെന്നും ഞാന് പറഞ്ഞു, 

൨ ഞാന് ഉരിയാടാതെ ഒരമനായിരുന്നുു നന്മയെ ഗണ്യമാക്കാതെ 

മൌനമായിരുന്നു ; എനെറ സങ്കടം പൊങ്ങി വന്നു. 

൩. എന്റെറ മില് ഫൃദയത്തിന്നു ചൂടുപിടിച്ചു, ഏനെറ ധ്യാനത്തി 

ല്, തീ കുത്തി ; അപ്പോറ്ധ ഞാന് നാവെടുത്തു സംസാരിച്ചു. 

ദ: യഫോവേ. എനെറ അവധഡാനത്തെയും എന്െറ ആയുസ്സു എത്ര 

എന്നതിനെയും എന്നെ അറിയിക്കേണമേ ടു ഞാന് എത്ര ക്ഷണിക൯ എന്നു 

ഞാന് അറിയുമാറാകട്ടെ. 



൮. -കാ.) സദ്ഭീത്തനം രം 4. 

൫ ഇതാ, നി എന്െറ നാളൃകളടെ. നാലുവിരത നീല മാക്കിയിരിക്കു 

ന്നു ടയ എന്െറ ആയുസ്സു നിവെറ മുമ്പാകെ ഏതുമില്ലാത്തതു പോലെയിരി 

ക്കുന്നു ; ഏതു മനുഷ്യനും ഉ.റെച്ചുനിന്നാലും ഒരു ശ്വാസമത്രേ. 

൬ മനുഷ്യരൊക്കെയും വെറും നിഴലായി നടക്കുന്നു നിശ്ചയം 

അവർ വൃത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കുന്നു നിശ്ചയം ; അവ൯ ധനം സമ്പാദി 
ക്കുന്നു ; ആ൪ അനുഭവിക്കും എന്നറിയുന്നില്ല. 

൭ എന്നാര, കത്താവേ, ഞാന് ഏതിന്നായി കാത്തിരിക്കുന്നു ? 
എന്െറ പ്രത്യാശ നിങ്കല് വെച്ചിരിക്കുന്നു. 

൮ എനന്െറ സകല ലംഘനങ്ങളില് നിന്നും എന്നെ വിടുവിക്കേണ 
മേ; എന്നെ ഭോഷനെറ നിന്ദയാക്കി വെക്കരുതേം 

൯ ഞാന് വായ് തുറക്കാതെ രമ നായിരുന്നു ടു നിയല്ലോ അങ്ങനെ 
പരുത്തിയതു. 

൧൧ നികന്റ ബാധ എക്കതനിന്നു നീകേണമേ ; നിന്െറ കയ്യുടെ 
അടിയാല് ഞാന് ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു. 

൧൧ അകൃത്യം നിഥിത്തം നീ മനുഷ്യനെ ദണ്ഡനങ്ങകാല് ശിക്ഷക്കു 
മ്പോന നി അവന്െറ സെന്ദയ്യത്തെ പുഴപോലെ ക്ഷയിച്പിക്കുന്നു ; 
ഏതു മനുഷ്ചയറാം കരു ശ്വാസമത്രേ ആകുന്നും 

൧൨ ഡപേ വേ, എനെറ പ്രാത്ഥന കേട്ടു എന്െറ അപേക്ഷ ടൂച 

പിക്കൊമ്േണമേ. ഏെറ കണ്ത്തൂനീര കണ്ടു മിണ്ടാതിരിക്രുതേടു 
ഞാന് എനെറ സകല പിതാകന്മോരെയും പോലെ നിനെറ സന്നിധിയില് 
അന്മൃനും പരകേശിയും ആകുന്നുവല്ലോ. 

൧൯൫. ഞാന് ഇവിടെനിന്നു പോയി ഇല്ലാതെയാകുന്നതിന്നു മുമ്പേ 
മ വേഷം പ്രാവിക്കേണ്ടതിന്നു നിന്െറ നോട്ടം എങ്കുല്നിന്നു മാറേറണമേ. 

ര്ധാ0ം സക്കിത്തനം 

ഞാന യഫോവെക്കായി കാത്തുകാത്തിരുന്നു ; അവന് എങ്കലേക്കു ചാഞ്ഞു 
എനെറ നിലവിളി കേട്ടു. 

൨ സ്ധശകരമായ കുഴിയിതനിന്നും കുഴഞ്ഞ ചേററിതനിന്നും അ 
പ൯ എന്നെ കയററി $; എനെറ കാലുകളെ ഒതു പാറമേല് നിത്തി, 
നെറ ഗമനത്തെ സ്ധിരമാക്കി. 

൯൩. അവന് ഏഎനെറ വായില് പുതിയോരു പാട്ടു തന്നു, നമ്മുടെ 
ഒക്രദെവത്തിന്നു സ്തൂതി തര്ന്നേ പലരും അതു കണ്ടു ഭയപ്പെട്ടു യഹോ 
വയിത ആശ്രയിക്കും, 

൭: യഹോവയെ തന്െറ ആശ്രയമാക്കിക്കൊകളകയും “ നിഗളികക്ലെ 
ഡും വ്യാജത്തിലേക്കു തിരിയുന്നവരെയും ആദരി കാതി രിക്ഷയും ചെയ്യുന്ന 
മനുങ്ചയ൯ ഭാഗ്യവാന്. 



32 സദീത്തനം ര.ം (൮--കാ- 

൫ എന്െറ ഭൈവമായ യഹോവേ. നി ചെയ്യ അത്ഭതപ്രവൃത്തി 
കളം ഞങ്ങനക്കുവേണ്ടിയുള്ള നിന്െറ വിചാരങ്ങളും വള്ളരയാകുന്നു ; 
നിന്നോടു സദൂശന് ആരുമില്ല ; ഞാന് അവയെ വിവരിച്ചു” പ്രസ്മാവിക്കു 
മായിരുന്നു ; എന്നാല് അവ എണ്ണ്ണിക്കടാതവണ്ണം അധികമാകുന്നു. 

൬ ഹനനയാഗവും ഭോജനയാഗവും നീ ഇക്തിച്ചില്ല; നീ ചെവി 
കട്ടെ. എനിക്കു തുള്ലെച്ചിരിക്കുന്നു; ഹോമയാഗവും പാപയാഗവും നീ 
ചോദിച്ചില്ല. 

൭ അപ്പ്പോശ ഞാന് പറഞ്ഞു: ഇതാ. ഞാന് വരുന്നു പൃസൂകച്ചുരു 

കളില് എന്നെക്കുറിച്ചു എഴുതിയിരിക്കുന്നു ; 

൮ എനെറ ദൈവമേ. നിന്െറ ഇഷ്ടം ചെയ്താന് ഞാന് പ്രിയപ്പെ 
ടുന്നു ; നിന്െറ സ്യായപ്രമാണം എന്െറ ഉള്ളില് ചരിക്കുന്ന. 

൯ ഞാന് മഹാസഭയിത നിതിയെ പ്രസംഗിച്ചു ; അധരമങ്ങള്ടെ 
ഞാന് അടക്കിട്ടില്ല ; യഹോവേ, നീ അറിയുന്നു. 

൧൧ ഞാ൯ നിനെറ നീതിയെ എന്െറ ഹൃദയത്തില് മറെച്ചുവെ 
ച്ചില്ല നിന്െറ വിശ്വസ്തതയും രക്ഷയും ഞാന് പ്രസ്മാവിച്ചു ; നിന്െറ 
മയയും സത്യവും ഞാന് മഹാസളഭെക്കു മറെച്ചതുമില്ലം 

൧൧ യഹോവേ, നിന്െറ കരുണ ന! എനിക്കു അടച്ചുകകകയില്ല ; 
നന്െറ ഭയയും സത്യവും എന്നെ നിത്യം പരിപാലിക്കും. 

൧൨. സംഖ്യൂയില്ലാത്ത അനത്ഥങ്ങറം എന്നെ ചുററിയിരിക്കുന്നു ; 

മേല്ലെട്ടു നോക്കുവാന് കഴിയാതവണ്ണം എന്െറ അകൃത്യങ്ങള് എന്നെ 

എത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ; അവ എനെറ തലയിലെ രോമങ്ങക്ളിലും അധി 

കം ; ഞാന് ധൈയ്യഹീനനായിത്തീനിരിക്കുന്നു. 

൧൩. യഹോവേ. എന്നെ വിടുവിപ്പാ൯ ഇഷ്ടം തോന്നേണമേ; 

യഹോവേ, എന്നെ സഹായിപ്പാ൯ വേഗം വരേണമേ. 

൧൭. എനിക്കു ജീവഹാനി വരുത്തുവാന് നോക്കുന്നവ൪ര ലജ്്യിച്ചു 

ദമിച്ചുപോകട്ടെ ു  എന്െറ അനയ്ധത്തില് സന്തോഷിക്കുന്നവ൪ പിന്തി 

രിഞ്ങു അപമാനം ഏല്ലട്ടെ. 

൧൫ നന്നായി, നന്നായി എന്നു എന്നോടു പറയുന്നവ൪ര തങ്ങ 

ടെ നാണംനിമിത്തം സൂംഭിച്ചുപോകട്ടെ. 

൧൬ നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്ന എല്ലാവരും നിന്നില് ആനദ്ിച്ചു 

സന്തോഷിക്കട്ടെ ; നിന്െറ രക്ഷയെ ഇച്ഛിക്കുന്നവര യഹോവ മഹത്വ 

മുള്ളവന് എന്നു എപ്പോഴും പറയട്ടം 

൧൭ ഞാനോ എഭിയവനും ഒരിദ്രനും ആകുന്നു ു  എങ്കിലും കത്താവു 

എന്നെ വിചാരിക്കുന്നു ; നി തന്നേ എന്െറ സഹായവും എന്നെ വിടുവി 

ക്കുന്നവനും ആകുന്നു ; എന്െറ ദൈവമേ, താമസികുരുതേ. 
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എട്ടാം തിയ്യതി 

വൈക്കുന്നേരത്തേ പ്രാത്ഥന 

ര്ധഥറം സങ്കിത്തനം 

ഫ്വിചിയവനെ ആദരിക്കുന്നവന് ഭാശ്ൃവാ൯ ;; അനത്ഥദിവസത്തില് യ 
ഹോവ അവനെ പവിട്ടവിക്കും. 

൨ യഹോവ അവനെ കാത്തു ജീവനോടെ പാലിക്കും $; അവന് 
ഭൂമിയില് ഭാഗ്യവാനായിരിക്കും ; അവനെറ ശത്രുക്കളുടെ ഇഷ്യത്തിന്നു നി 
ആഅവ്വനെ ഏല്ലിക്കയില്ല. 

൩ യഹോവ അവനെ രോഗശയ്യയില് താങ്ങും 9 ദിനത്തില് നീ 
അവന്െറ കിടക്ക ഏച്യാം മാററിവിരിക്കുന്നു. 

൪: യഫോര്വേ, എന്നോടു കൂപ തോന്നി എന്നെ സെഖ്യമാക്കേണ 
മേയ നിന്നോടല്ലോ ഞാന് പാപം ചെയ്യതു എന്നു ഞാന് പറഞ്ഞു. 

൫ അവന് ഏപ്പോോഠം മരിച്ചു അവന്െറ ചേര നശിക്കും എന്നു ഏ 
ന്െറ ശത്രുക്കഠം എന്നെക്കറിച്ചു ഭോഷം പറയുന്നു. 

൬ ഒരുത്തന് എന്നെ കാണ്മാന് വന്നാല് അവന് കപടവാക്കു പറ 
യുന്നു ടു അവനെറ ഹൃദയം നിതികേടു സംഗ്രഹിക്കുന്നു ; അവന് പുറത്തു 
പോയി അതു പ്രസ്പാവിക്കുന്നു. 

൭ എന്നെ പകെക്കുന്നവരൊക്കെയും എനിക്കു വിരോധമായി ത 
മ്മില് മന്രിക്കുന്നു ; അവര് എനിക്കു ദോഷം ചിന്തിക്കുന്നു. 

൮ ഒരു ഭൂവ്യ്യാധി. അവന്നു പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ; ആവ൯ കിടപ്പിലായിടു 
ഇനി അവന് എഴുന്നേല്ലയില്ല എന്നു അവ൪ പറയുന്നു. 

൯ ഞാന് വിശ്വസിച്ചവനും എന്െറ അപ്പം തിന്നവനുമായ 
നെറ പ്രാണസ്സ്റേഹിത൯പോലും എന്െറ നേരെ കുതികാല് ഉ യത്തിയിരി 
ക്കുന്നു 

൧൧ ഞാന് അവക്ഃ പകരം ചെയ്യേണ്ടതിന്നു യഹോവേ, കൂപ തോ 
ന്നി എന്നെ എഴുന്നേല്ലിക്കേണമേ. 

൧൧ എന്െറ ശത്രു എന്നെച്ചൊല്ലി ജയശ്മോഷം കൊള്ളാതിരിക്കു 
ന്നതിനാൽ വിനക്കു എന്നില് പ്രസാഭമായിരിക്കുന്നു എന്നു ഞാന് അറി 
യുന്നു. 

൧൨. നി എന്െറ നിഷ്കടങ്കത്വം നിമിത്തം എന്നെ താങ്ങുന്നു നി 
ന്െറ മുമ്പില് എന്നേക്കും എന്നെ നിത്തിക്കൊകൂളുന്നു. 

൩. യിസ്റ്രാധേ ലിനെറ ദൈവമായ യഹോവ എന്നും എന്നേക്കും 
വായല്ൃപ്പടുമാറാകട്ടെ, ആമേ൯. ഭയൃമേന്൯ 

16 
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മാന് നീത്തോടുകളിലേക്കു ചെല്ലുവാന് കാംക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ ദൈവ 
മേ, എന്െറ ആത്മാവു നിന്നോടു ചേരുവാന് കാംക്ഷിക്കുന്നു. 

൨. എന്െറ ആത്മാവു ദൈവത്തിന്നായി. ജിവനുമ്മ ദ്ദൈവത്തിന്നാ 
യി തന്നേ, ഭാഹിക്കുന്നു ; ഞാന് എപ്പോ ദൈവസന്നിധിയില് ചെല്ലുവാ 
നിടയാകും. 

൩. നിന്െറ ഭൈവം എവിടെ എന്നു അവര എന്നോടു നിത്യം പ 
റയുന്നതുകൊണ്ട എനെറ കണ്ണ്ൂനീര രാവും പകലും എന്െറ ആഹാര 
മാഷ്യീന്നിരിക്കുന്നു. 

൪: ഉത്സവം ആചരിക്കുന്ന പുരുഷാരത്തിന്െറ സന്തോഷവും സ്നോ 
തൂരവുമായ സ്വരത്തോടു ക്രടെ സമൂഹമക്ധയേ ഞാ൯ ദൈവാലയത്തിലേക്കു 
ചെന്നതു ഓത്തു എനെറ ഉള്ളം എന്നിത പകരുന്നു. 

൫ എനെറ ആത്മാവേ. നി വിഷാടിച്ചു ഉള്ളില് ഞരങ്ങുന്നതെമ്തു ? 

ലൈവത്തില് പ്രത്യാശ വെക്കുക ടു അവന് എനെറ മുഖപ്രകാശകരക്ഷയും 
എന്െറ ലൈവവുമാകുന്നു എന്നിങ്ങനെ ഞാന് ഇനിയും അവനെ സൂ 

തിക്കും. 
൬ എന്റെറ ദൈവമേ, എന്െറ ആത്മാവു എന്നില് വിഷാഭിച്ചിരി 

ക്കുന്നു 4; അതുകൊണ്ടു യോദ്ദാന്പ്രദേശത്തും ഹെമ്മോന്പവ്ൃതങ്ങളിലും മി 

സാരമലയിലുംവെച്ചു ഞാന് നിന്നെ ഓക്കുന്നും 

൭ നിന്െറ നീച്ചാട്ടങ്ങളു ടെ ഇരെച്ചലാല് ആഴി ആഴിയെ വികി 

ക്കുന്നു ; നിന്െറ ഓ്ൃങ്ങളും തിരമാലകളു.മെല്ലാം എനെറ മീതെ കടന്നു 

പോകുന്നു. 

൮ യഹോവ പകതനേരത്തു തനെറ ദയ കല്ലിക്കും ; രാത്രി സമയ 

ത്തു ഞാന് അവന്നു പാട്ടു പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ; എന്െറ ജീവന്െറ ദൈ 

ത്തോടു പ്രാത്ഥന തന്നേ. 

൯ നീ എന്നെ മറന്നതു എന്തു? ശത്രുവിന്െറ ഉപദ്രവം ഹേതു 

വായി ഞാന് ഭു8ഖിച്ചുനടക്കേണ്ടിവന്നതുമെന്തു ? എന്നു ഞാന് എനെറ പാ 

റയായ ദൈവത്തോടു പറയജുംം 

കാ നിന്െറ ദൈവം എവിടെ എന്നു എനെറ ശരത്രുക്കമ ഇടവിടാ 

തെ എന്നോടു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു എന്െറ അസ്ഥികളെ. തകക്കുംവ്ക്സും എ 

ന്നെ നിന്ദിക്കുന്നു. 
ക എന്െറ ആത്മാവേ. നി വിഷാദിച്ചു ഉള്ളില് ഞരങ്ങുന്നതു ഏ 

ശു ? ദൈവത്തില് പ്രര്യാശ വെക്കുക ; അവന് എനെറ മുഖപ്രകാശക 

രക്ഷയും എന്െറ ദ്ദൈവവുമാകുന്നു എന്നിങ്ങനെ ഞാന് ഇനിയും അവ 

൩ സ്തുതിക്കും. 
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ഭദൈദൈവമേം എനിക്കു ഡ്യായം പാലിച്ചുതരേണമേ $ ഭക്തികെട്ട ജാതിയോ 

4 എന്റെറ വ്യവഹാരം നടത്തേണമേ; വഞ്ചനയും അനിതിയുമുള്ള മനു 

ഷൃങ്കല് നിന്നു എന്നെ വിടുവിക്കേണമേ. 

൨ നീ എന്െറ ശരണമായ ദൈവമല്ലോ ു  നീ എന്നെ തള്ളിക്കള. 

ഞ്ഞിരിക്കുന്നതെത്തു ? ശത്രുവിന്െറ ഉപദ്ൂവം ഹേതുവായി ഞാ൯ ഭ3ഃഖി 

ചുനടകേണ്ടിവന്നതുമെന്തു ? 
൩. നിന്െറ പ്രകാശവും സത്യവും അയച്ചുതരേണമേ ടഃ അവ എ 

ന്നെ നടത്തുമാറാകട്ടെ ; നിന്െറ വിശുഭ്ധപവ്ൃതത്തിലേക്കും തിരുനിവാ 

സത്തിലേക്കും അവ എന്നെ എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ. 
ഭം ഞാന് ല്ൈവത്തിന്െറ പീഠത്തിങ്കലേക്കു, എന്െറ പരമാനന്ദമാ 

യ ദൈവത്തിങ്കലേക്കു ചെല്ലും ; ദൈവമേ, എന്െറ ദ്വമേ, കിന്ന 

രംകൊണ്ടു ഞാന് നിന്നെ സ്തുതിക്കും. 

൫ എന്െറ ആത്മാവേ. നീ വിഷാദിച്ചു ഉള്ളില് ഞരങ്ങുന്നതു എ 

ുു ? പദ്ൈവത്തില് പ്രത്യാശ വെക്കുക ; അവന് എന്െറ മുഖപ്രകാശക 

രക്ഷയും എന്െറ ദൈവവുമാകുന്നു എന്നിങ്ങനെ ഞാന്. ഇനിയും അവ 

നെ ൮. തിക്കുംം 

ഒദ്ഖതാം തിയ്യതി 

കാലത്തേ പ്രാത്ഥന 

ചരം സജീിഞ്ഞറം 

൭ഭൈവമേ, പൂവകാലത്തു ഞങ്ങളുടെ പിതാകുന്മാരുടെ നാടൂകളില് നീ 
ചെഷ്ടു പ്രവൃത്തി അവർ ഞങ്ങമോടു വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു ; ഞങ്ങളുടെ ചെ 
വികൊണ്ടു ഞങ്ങ കേട്ടുമിരിക്കുന്നു, 

൨ നിന്െറ കൈകൊണ്ടു നി ജാതികളെ. പുറത്താക്കി ഇവരെ 
നട്ടു ; നീ വംശമങ്ങദ്ദെ നശിപ്പിച്ചു ഇവരെ പരക്കുമാറാക്കി. 

൩. തങ്ങളൃടെ വാള കൊണ്ടല്ല അവ൪ ദേശത്തെ കൈവശമാക്ടി 
യതു ; സ്വന്ത ഭ ജംകൊണ്ടല്ല അവര ജയം നേടിയതു; നിന്െറ വല 
കയ്യും നിന്െറ ഉജവും നിന്െറ മുഖപ്രകാശവും കൊണ്ടത്രേ ; നിനക്കു 
അവരോടു പ്രീതിയുണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ. 

6 ദ: ഭൈവ€മ, ന എനെറ രാജാവാകുന്നു ; യാക്കോബിന്നു രക്ഷ 
കല്ലിക്കേണമേ. 

൫ നിന്നാല് ഞങ്ങറ വൈരികള്ലെ തള്ളിയിടും  ഞങ്ങള്പോടു ഏതി 
ക്കുന്നവരെ നിന്െറ നാമത്തില് ചയവിട്ടികള യും, 



൬ ഞാന് എനെറ വില്ലില് ആശ്രയി യില്ല ; ഏന്െറ വാരു എന്നെ 
രക്ഷി കയുമില്ല. ജി ളി 

൭ നീയത്രേ ഞങ്ങളെ. വൈരികളുടെ കയ്യില്നിന്നു രക്ഷിച്ചതു ;, 
ഞങ്ങടെ. പകെച്ചവരെ നി ലജ്ചിപ്പിച്ചുമിരിക്കുന്നു. 

൮ ദൈവത്തില് ഞങ്ങ വിത്യം പ്രശംസിക്കുന്നു ; നിന്െറ നാമ 
ത്തിന്നു എന്നും സ്പോത്രം ചെയ്യുന്നു. 

൯ ഇപ്പോഴോ, നീ ഞങ്ങളെ. തമങ്ളിക്കള.ഞ്ങു ലജ്യിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ; 
ഞങ്ങളുടെ സൈസ്മൃങ്ങളോടുര്രൂടെ പുറപ്പെടുന്നതുമില. 

൧ഠ വൈരിയുടെ മുമ്പില് നീ ഞങ്ങളെ പുറം കാട്ടുമാറാക്കുന്നു 
ഞങ്ങളെ. പകെക്കുന്നവ൪ ഞങ്ങളെ കൊള്ള യിടുന്നു. 

പഥ ഭക്ഷണത്തിന്നുള്ള ആടുകള്പെ പ്പോലെ നീ ഞങ്ങടെ. എല്ലിച്ചു 
കൊടുത്തു ; ജാതികളുടെ ഇടയില് ഞങ്ങളെ. ചിന്നിച്ചിരിക്കുന്നു. 

൧൨ നി നിനെറ ജനത്തെ വില വാങ്ങാതെ വില്ലുന്നു &; അവരുടെ 
വിലകൊണ്ട സമ്പത്തു വഭ്ധിപ്പിക്കുന്നതുമില്ല. 

൧൩. നി ഞങ്ങളെ. അയല്ല്ലാകു:& അപമാനവിഷയവും ചുറവമമ്ള 
വ നിന്ദഡം പരിഹാസവും ആക്കുന്നു. 

$ 

൧൭. നീ ജാതികളുടെ ഇടയിത ഞങ്ങളെ പഴഞ്ചൊല്ലിന്നും വംശങ്ങ 

കട നട്ടവില് തല കുലുക്കത്തിന്നും വിഷയം ആക്കുന്നു. 

൫ നിന്ദിച്ചു ഭുഷിക്കുന്നവനെറ വാക്കു ഫേതുവായും ശത്രുവി 
നെറയും പ്രതികാരകന്ദെറയും നിമിത്തമായും 

൧൬ എന്െറ അവമാനം ഇടവിടാതെ എനെറ മുമ്പില് ഇരിക്കുന്നു; 

എനെറ മഖത്തെ ലജ്ജ എന്നെ മൂടിയിരിക്കുന്നു. 

൭ ഇതൊകെടയും ഞങ്ങറ്കു ഭവിച്ച ടൂ ഞങ്ങകവോ നിന്നെ മറന്നി 

ട്ടില്ല ; നിന്െറ നിയമത്തോട അവിശ്വസ്തത കാണിച്ചിട്ടുമില്ല. 

൧൮ നീ ഞങ്ങളടെ കുവുക്കന്മാരുടെ സ്ഥലത്തുവെച്ചു തകത്തുകട. 

വാനും ക്രരിരുട്ടുകൊണ്ടു ഞങ്ങളെ. മൂടുവാനും തകുവക്്്ും 

ക൯ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം പിന്തിരികയോ ഞങ്ങളുടെ കാലടികമഠ 

ഡിനെറ വഴി വിട്ടുമാവകയോ ചെയ്യിട്ടിലം 

൨൦ ഞഞങ്ങകൃടെ ദൈവത്തിന്െറ നാമത്തെ ഞങ്ങറ മറക്കയാ 

ഞങ്ങളുടെ കൈകക്കെ. അമ്പയലദൈവത്തിങ്കലേക്കു മലത്തുകയോ ചെയ്യി 

ടടുണ്ടൈദില് ല 

ക ദൈവം അതു ശോധന ചെയ്യാതിരിക്കുമോ ? അവന് ഹൃദയ 

ത്തിചെ രഹഡ്യൃങ്ങടെ. അറയുന്നുവല്ലോ. 

൨൨ നിനെറ നിമിത്തം ഞങ്ങളെ. ദിവസംപ്രതി കൊല്ലുന്നു ; അവ 

പ്പാനുകഃ ആടുകങ്ലെപ്പോലെ ഞങ്ങളെ. എമ്ലൂഴ്ടുന്നു. 
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൨൪൩ കത്താവേ, ഉണ്രേണമേ; നീ ഉറഞ്ങുന്നതു എന്തു? എഴ 

ന്നേല്യേ,ണമേ ; ഞങ്ങക്ചെ എന്നേക്കും തള്ളി യരുതേ. 
൨൭: നീ നിന്െറ മുഖത്തെ മറെക്കുന്നതും ഞങ്ങളുടെ കഷ്ടവും 

പീഡയും മറന്നുകലയുന്നതും എന്തു? 

൨൫ ഞങ്ങ നിലത്തോക്ംം കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നു യ ഞങ്ങളുടെ വയവ 

ഭൂമിയോടു പററിയിരിക്കുന്നു. 

൨൬ ഞങ്ങളുടെ സഹായത്തിന്നായി എഴുന്നേല്ലേഛണമേട്ട നിന്െറ 

മയവിമിത്തം ഞങ്ങക്െ വീണ്ടെടുഷ്കേണമേ. 

ച്ത്രാം സ ങക്കിത്തനം 

൭൫.൯ ഹ്രദയം ശുടവചനത്താല് കവിയുന്നു ; ഏനെറ കൂതി രാജാ 
വിന്നു തുണ എന്നു ഞാന് പറയുന്നു. ന് നാവു സമത്ഥ 
നായ ലേഖകനെറ എഴുത്തു കോല് ആകുന്നു. 

൨ നി മനുഷ്ൃപുത്രന്മാരിത അതിസുന്ദരന് ടു ലാവബണ്ദം നിന്െറ 
അധരങ്ങളിന്മേല് പകനിരിക്കുന്നു; അതുകൊണ്ടു ദൈവം നിന്നെ 
എന്നേക്കും അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. 

൩. വീരനായുള്ളോവേ. നിന്െറ വാദ് അരെക്കു കെട്ടുക ; നിന്റെയാ 
തേജസ്സും നിന്െറ മഹിമയും തന്നേ. 

ര: സത്യവും സെൌമൃതയും നീതിയും പാലിക്കേണ്ടതിന്നു ന്! മഹിമ 
യോടെ കൂതാത്ഥനായി വാഹനദമറി എഴന്നെടഒ.ക ; നിന്െറ വലങ്കൈ 
ഭയദ്ംരകയ്യങ്ങടെ നിനുക്ഷപദേശിചുതരുമാറാകട്ടെ. 

൭ നിന്െറ അസ്തുങ്ടര മൂച്ചയുക്കവയാകുന്നു ടു ജാതികദ നിന്െറ 
കീഴില് വീഴുന്നു ; രാജാവിന്െറ ശത്രുക്കളുടെ നെഞ്ചത്തു അവ തറെക്കുന്നു. 

൬ ദൈവമേ, നിനെറ സിംഹാസനം എന്നും എന്നേക്കും ഉള്ളതാ 
കുന്നു ടഃ നിന്െറ രാജത്വത്തിന്െറ ചെങക്കോത നിതിയുക്കു ചെകകോലാ 
കുന്നു. 

൭ നീ നീതിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഭഷ്ണതയെ ദ്വേഷിക്കുന്നു ; അതുകൊണ്ടു 
ദൈവം, നിന്െറ ഭദ്വൈം തന്നേ, നിന്െറ കൂട്ടുകാരില് പരമായി 
നിന്നെ ആനന്ദതെലംകൊണ്ടു അഭിഷേകം വം. 

൮ നിനെറ വസ്ത്ര ല്ലാം മൂവം ചന്ദനവും ലവംഗവുംകൊണ്ടു സുഗ 
ന്ധമായിരിക്കുന്നു $ ഭന്തമന്ദിരങ്ങക്ിതനിന്നു കമ്പിനാഭം നിന്നെ സന്തോ 
ഭിപ്പിക്കുന്നു. 

ന് നിനെറ സ്റ്റിരത്നങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് രാജകുമാരികഠ ൭ൃണ്ടുട്ട 
നം വലത്തുഭാഗത്തു രാജ്ഞി മഓാഫീി൪തങ്കം അണിങ്ഞൂുനില്ലുന്നു. 

൧9 അല്ലയോ കുമാരി, കേമം നോക്കുക ; ചെവി ചായക്കു, ; സ്വജു 
നത്തെയും നിന്െറ പിറു ന്്ം മറക. 
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൧൧ അപ്പ്പോര രാജാവു നിന്െറ സെന്ദയ്യത്തെ ആഗ്രഹിക്കും ; 
അവന് നിന്െറ നാഥനല്ലോ ; നീ അവനെ നമയ്ക്രിച്ചുകൊരക. 

൧൨. സോരനിവാസികഠം, ജനത്തിലെ ധനവാന്മാര തന്നേ, 
കാഴ്ചവെച്ചു നിന്െറ മുഖപ്രസാഭലം തേടു, 

൭൧൩. അന്തപൃരത്തിലെ രാജകുമാരി ശോഭാപരിപൂണ്ണ്യാകുന്നു ; 
അവള്ടെ വസ്ത്രം പൊ൯ന്കസവുകൊണ്ടുള്ളതു. 

൧൪൭. അവക്ടചെ ചിത്രത്തയലുക്ക വസ്തം ധരിപ്പിച്ചു രാജസന്നിധി 

യില് കൊണ്ടുവരും ; അവളുടെ തോഴിമാരായി ക്രടെ നടക്കുന്ന കന്നുക 
മാരെയും നിന്െറ അടുക്കല് കൊണ്ടുവരും. 

൧൫൭ സന്തോഷത്തോടും ഉല്ലാസത്തോടുംശൂടെ അവരെ കൊണ്ടു 

വരും $ അവര രാജമന്ദിരത്തിത പ്രവേശിക്കും. 
൧൬ നിന്െറ പുത്രന്മാര നിന്െറ പിതാക്ന്മാകമ പകരം രിക്കും 4; 

സവ്ൃഭൂമിയിലും നി അവരെ പ്രഭക്കന്മാരാക്കും. 
൧൭ ഞാന് നിന്െറ നാമത്തെ എല്ലാ തലമുറകമിലും ഓക്മാറാക്കും.. 

അതുകൊണ്ടു ജാതികഠ എന്നും എന്നേക്കും നിനക്കു സ്പോത്രം ചെയ്യും 

രാന്ാം സങ്കിത്തനം 

ഭൈവം നമ്മടെ സങ്കേതവും ബലവും ആകുന്നു ; കഷ്ടങ്ങളിത അവന് 

ഏററവും അടുത്ത തൂണയായിരിക്കുന്നു. 
൨ അതുകൊണ്ടു ഭൂമി മാറിപ്പ്യോയാലും പവ്വതങ്ങറ്ാ കുലുങ്ങി സമുദ്ര. 

മദ്ധേയ വീണാലും, 
൩ അതിലെ വെള്ളം ഇരെച്ചു കലങ്ങിയാലും അതിന്െറ കോപം 

കൊണ്ടു പയ്യതങ്ങഠ കുലുങ്ങിയാലും നാം ഭയപ്പെടുകയില്ല. 

ദ: ഒരു നടി ഉണ്ട; അതിന്െറ കോടുകര ദൈവനഗരത്തെ; 

അതുന്നതനെറ വിശുഭ്ധനിവാസത്തെ തന്നേ, സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു. 

൫ ദൈവം അതിന്െറ മദ്യ ഉണ്ടുടയു അതു കുലുങ്ങിപ്പോകയില്ല 

ദൈവം അതികാലത്തു തന്നേ അതിനെ സഹായിക്കും. 

൬ ജാതികറ ക്രൂഭ്ധിച്ചു ; രാജ്യങ്ങറ്ര കുലുങ്ങി ; അവന് തന്െറ 

ശബ്ദം കേദപ്പിച്ചു ; ഭൂമി ഉ രകിപ്പോയി. 
൭ സൈസ്ൃങ്ങളുടെ യഹോവ നമ്മോടുകൂടെ മണ്ട; യാക്കോബി 

നെറ ദൈവം നമ്മുടെ ഭുഗ്ഗം ആകുന്നു. 

൮ വരുവിന് യഫോവയുടെ പ്രവൃത്തികടെ. നോക്കുവിന് ടു അവന് 

ഭൂമിയില് എത്ര ശ്രുമ്ൃത വരുത്തിയിരിക്കുന്നു ! റ 

൯ അപന ഭൂമിയുടെ അററംവരെയും യുങ്ധത്ങക്കെ ന ത്തത്. 

ചെയ്യുന്നു അവന് വില്ലൊടിച്ചു കുന്തം മുറിച്ചു രഥങ്ങകെ. തീയില് ഇട്ട 

ചടകുംമയഡുന്നം 



൯-വൈ.) സഭിത്തനം ൪:൭ 49 

൧൦ മിണ്ടാതിരുന്നു, ഞാ൯ ദ്ദൈവമെന്നു അറിഞ്ഞുകൊരുവി൯ 

ഞാന് ജാതികളടെ ഇടയില് ഉന്നതന് ആകും ടയ ഞാ൯ ഭൂമിയില് ഉന്ന 

തന് ആകും. 

൧൧ സൈസ്പൃങ്ങളുടെ യഹോവ നമ്മോടുകൂടെ ഉണ്ട ടു യാക്കോബി 

നെറ ദൈവം ന.ഷുടെ ഭുറ്ഗം ആകുന്നും 

ഒഷതാം തിയ്യതി 

വൈക്കുന്നേത്തേ പ്രാത്ഥന 

ര:൭ിഠ സങ്കിത്തനം 

സകല ജാതികക്ടമായുമ്മോരേ, കൈകൊട്ടുവിന് മ ജയഘോഷത്തോടെ 

കൈവസന്നിധിയില് ആക്ഷവീന്. 

൨ അതുന്നതനായ യഹോവ ഭയങ്കരന് ടു അവന് സപ്ൃഭൂമിക്കും 
മഹാരാജാവാകുന്നു. 

൩. അവന് ജാതികദ്ദെ നമുടെ കീഴിലും വംശങ്ങളെ നമ്മുടെ 

കാല്കിഴിലും ആക്കുന്നു. 
ദ: അവന് നമുക്കു നമ്മടെ അവകാശത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തു തന്ന ; 

താന് സ്റ്റേഹിച്ച യാക്കോബിന്െറ ദ്ര്രാഘ്യഭൂമിയെ ന്നേ. 
൫ ദൈവം ജയഘോഷത്തോടം യഹോവ കാഫഹദ്നാദഭത്തോടും 

ക്രടെ ആരോഹണം ചെയ്യുന്നു. 
൬ ലൈവത്തിന്നു സ്തുതി പാടുവിന്, സ്ൂതിപാടുവിന് ;ു നജുടെ രാ 

ജാവിന്നു സ്തൂതി പാടുവിന്, സ്റൂുതീ പാടുവിന്. 
൭ ദൈവം സവ്ൃഭൂമിക്കും രാജാവാകുന്നു ; ഒരു ചാതൃയ്യ കിത്തനം 

പാടുവിന്. 

൮ ദൈവം ജാതികളെ ഭരിക്കുന്നു ; ദൈവം തനെറ വിശുദ്ധ സിം 
ഹാസനത്തില് ഇരിക്കുന്നു. 

൯ വംശങ്ങളുടെ പ്രഭ ന്മാർ അബ്ബാഹാമി൯ ദൈവത്തിന്െറ ജന 
മായി ഒന്നിച്ചു കൂടുന്നു ; ഭൂമിയിലെ പരിചകറഠ്ധ ദൈവത്തിന്നുക്കുവയല്ലോ; 
അവന് ഏററവും ഉന്നതനായിരിക്കുന്നു. 

൪വൃ൮റം സങ്കീത്തനം 

നഷ്ടടെ ദൈവത്തിനെറ നഗരത്തില്, അവനെറ വിശുഭ്ധ പവ്ൃതത്തില്, 
യഹോവ വലിയവനും അതുന്തം സ്റ്റുതൃനും ആകുന്നു. 

൨ മഹാരാജാവിന്െറ നഗരമായി ഉത്തരഗിരിയായ സീയോന്൯പ 
വൃതം ഉയരംകൊണ്ടു മനോഹരവും സവൃഭൂമിയുടെയും ആനന്ദധുമാകുന്നു. 
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൩. അതിന്െറ അരമനകളില് ദൈവം ഒരു ഭൃഗ്ലുമായി വെളിപ്പെ 
ട്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. 

ര: ഇതാ, രാജാകുന്മാ൪ ക്രട്ടം കരടി 4 അവര് ഒന്നിച്ചു കടന്നുപോയി. 
൭ അവര അതു കണ്ടു അമ്പരന്നു, അവര പരിഭൂമിച്ചു ഓടി 

പ്പോയി. 
൬ അവക്കു അവിടെ വിറയല് പിടിച്ചു ; നോവു കിട്ടിയവരകെന്ന 

പോലെ വേദന പിടിച്ചു. 
൭ നീ കിഴകന്കാറവ൮കൊണ്ടു തശീശ് കപ്പലുകളെ. ഉടെച്ചുകള. 

യുന്നു. 
൮ നാം കേട്ടതുപോലെ തന്നേ സൈസ്ൃങ്ങമുടെ യഹോവയുടെ 

നഗരത്തില്, നജുടെ ലൈവത്തിന്െറ നശഗരത്തില് കണ്ടിരിക്കുന്നു ; 
ദൈവം അതിനെ സഭാകാലത്തേക്കും സ്ഥിരമാക്കുന്നു. 

ന് ദൈവമേ, നിന്െറ മന്ദിരത്തിന്െറ മഭ്ചൂ ഞങ്ങറ്ഥ നിന്െറ 
ദയയെക്കറിച്ചു ചിന്തിക്കുന്നു. 

൧൧ ഭൈവമേ, നിനെറ നാമംപോലെ തന്നേ നിനെറ സ്കൂതിയും 
ഭൂമിയുടെ അററങ്ങദ്ദോം. എത്തുന്നു ; നിന്െറ വലങ്കയില്ത നിതി നിറ 
ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

൧൧ നിന്െറ സ്യായവിധികര നിമിത്തം സിയോന്പഷ്യൃതം സന്തോ 
ഷിക്കയുംട്ലയെഫ്രദാപുത്രിമാര ആനന്ദിക്കയും ചെയ്യുന്നു. 

൧൨ സീയോനെ ചുററി നടന്നു പ്രമക്ഷിണം ചെയ്കത്ിന് യ അതി 
ഒന്൯റ ഗോപുരങ്ങളെ. എണ്ണ്ണുവി൯. 

൧൩. വരുവാനുക്കു തലമുറയോടു അറിയികേണ്ടതിന്നു അതിന്െറ 
കൊത്തമ.ങ്ങളെ. സൂക്ഷിച്ചു അരമനകള്ലെ നടനു നോക്കുവിന്. 

ഗരം ഈ ദൈവം എന്നും എന്നേക്കും സഷകുടെ ദ്ദൈവമാകുന്നു ; 
അവന് നമ്മെ ജീവപയ്യന്തം വഴി നടത്തും. 

രധനാം സ ജ്കിത്ത നം 

സകല ജാതികടു മായുള്ളോരേ, ഇതു കേദപ്പിന് ; സകല ഭൂവാസ്വകളമാ 
യുള്കളരോരേ, ചെവിക്കൊഠവിന്. 

൨. സാമാന്മൃജനവും ശ്രേദ്യജനവും ധനവാന്മാരും ദരിദ്രന്മാരം 
തന്നേം 

൯൩. എന്െറ വായ് ഞ്ഞാനം പ്രസ്വാവിക്കും ; എന്െറ ഫ്ൃദയത്തിലെ 
ധ്യാനം വിവേകം തന്നേ ആയിരിക്കും. 

൪: ഞാ൯ സദ്ൃശവാകുൃത്തിന്ന ഏന്െറ ചെവി ചായ്ക്കം; കിന്നരനാ 
മത്തോടെ എന്െറ കടങ്കഥ കേഷപ്പിക്കും. 
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൫ അകൂതും എന്െറ കുതികാലിനെ പിന്തുടന്ര എന്നെ വളയുന്ന 
ഭൃഷ്ണാലത്തു ഞാന് ഭയപ്പെടുന്നതു എന്തിനു ? 

൬ അവര് തങ്ങളൂടെ സമ്പത്തില് ആശ്രയിക്കയും ധനസകൂഭ്ധിയില് 
പ്രശംസിക്കയും ചെയ്യുന്നു. 

൭ സഹോദരന് ശവക്കുഴി കാണാതെ എന്നെന്നേക്കും ജിവിച്ചിരി 
ക്േണ്ടതിന്നു 

൮ അവനെ വീണ്ടെടുപ്പാനേോ പ്രൈവത്തിന്നു വീണ്ടെടുപ്പുവില 
കൊടുപ്പാനോ ആക്കും കഴികയില്ല, 

൯ അവരുടെ പ്രാണന്െറ വീണ്ടെടുപ്പു വപിലയേറിയതു; അതു 
ഒരുനാളൃം സാധിക്കയില്ല. 

൧൧ ജ്ഞാനികഠം മരിക്കയും മുഡുനും മൂഗപ്രായനും ഒരുപോലെ 
നശിക്കയും തങ്ങളുടെ സമ്പാല്ം മറവുള്ളവക് വിട്ടേച്ചുപോകയും ചെയ്യു 
ന്നതു കാണുന്നുവല്ലോ. 

തങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങമ ശാശ്വതമായും തങ്ങളു ടെ വാസസ്ഥല 
ഞ്ജ തലമുറതലമുറയായും നില്ലൂം എന്നിങ്ങനെയാകുന്നു അവരുടെ അ 
ന്തഗ്ലൂതം ടു തങ്ങളൂടെ നിചങ്ങറുക്കു അവര് തങ്ങളുടെ പേരിടുന്നു. 

൧൨ എന്നാല് മനുഷ്യ൯ ബഹുമാനത്തില് നിലനില്പില്ല ; 
അവന് നശിച്ചുപോകുന്ന മൃഗങ്ങിക്കു തുല്യ൯. ക. 

൩ ഇതു സ്വയാശ്രയക്കാരുടെ ഗതിയാകുന്നു ; അവരുടെ അനന്നു 
രവരോ അവരുടെ വാക്കുകളിത ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. 

൭: അവരെ പാതാത്തിന്നു ആടുകള്ായി ഏല്ലിച്ചിരിക്കുന്നു ; ൂതു 
അവരെ മേയിക്കുന്നു ; നേരുള്ളവ൪ പുലക്ഷെക്കു അവരുടെമേല് വാഴം ി 
അവരുടെ രൂപം ഇല്ലാതെയാകും ; പാതാഭം അവരുടെ പാല്പിടം. 

൧൫ എങ്കിലും എന്െറ പ്രാണനെ ദൈവം പാതാഭത്തിനെറ അധി 
കാരത്തില് നിന്നു വീണ്ടെടുക്കും അവന് എന്നെ കൈക്കൊള്ളും. 

൧൬ ഒരുത്തന് ധനുവാനായിത്തീന്നാലും അവന്െറ ഭവനത്തിന്െറ 
മഹത്വം വഭ്ധിച്ചാലും നി ഭയപ്പെടരുതു. 

൧൭ അവന് മരിക്കുമ്പോര യാതൊന്നും കൊണ്ടുപോകയില്ല ; അവ 
നെറ മഹത്വം അവനെ പിന്ചെല്ലുകയുമില്ല. 

൭൮ അവന് ജീവനോടിരുന്നപ്പോ താന് ഭാഗ്യവാന് എന്നു പറ 
ഞ്ഞു; നി നിനക്കു തന്നേ നന്മ ചെയ്യുമ്പോ മനുഷ്യ൪ നിന്നെ പുക: 

൧൯ അവന് തന്െറ പിതാക്ുന്മാരുടെ തലമുറയോടു ചെന്നുചേ 
രം ടു അവ൪ ഒരുനാളും വെളിച്ചം കാണുകയില്ല. 

൨൦ മാനത്തോടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് വിപേകഹീസനായാല് നശിച്ചു 
പോകുന്ന ഭൂഗങ്ങദുക്കു തൂല്യനത്രേ. 



൭ 

പത്താം തിയ്യതി 

കാലത്തേ പ്രാത്ഥന 

തം സങ്കിത്തനം 

ഭൈവം., യഹോവയായ ദൈവം അരുമ്കിച്ചെയ്യു ; സൂയ്യനെറ മൂഒയമേ 
തര അസ്ൂമയംവരെ ഭൂമിയെ വിക്ളിക്കുന്നു. 

൨ സ്െനന്ദയ്യത്തിന്നെറ പൂട്ണ്സുതയായ സിയോനിത്വിന്നു ഭൈവം 

പ്രകാശിക്കുന്നു. 
൩. ന.ഷജുടെ ദൈവം വരുന്നു ; മെൌനമായിരികുയില്ല യ അവനെ 

മുമ്പില് തീ ഭഹിപ്പിക്കുന്നു ; അവന്െറ ചുറവും വലിയോരു കൊടു 
ററടിക്കുന്നു. 

ദ: തനെറ ജനത്തെ സ്യായംവിധിക്കേണ്ടതിന്നു അവന് മേലിത് 
നിന്നു ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും വിരിക്കുന്നു. 

൭ യാഗം കഴിച്ചു എന്നോ നിയമം ചെയ്യവരായ എന്െറ വിശ. 
ഭ്ധന്മാരെ എനെറ അടുക്കല് ക്രട്ടുവി൯. 

൬ ദൈവം തന്നേ ദ്യായാധിപതി തആയിരിക്കയാല് ആകാശം 

അവന്െറ നീതിയെ ഘോഷിക്കും. 
൭ എനെറ ജനമേ. കേരക്കേ ; ഞാ൯ സംസാരിക്കും. യിസ്ര്രായേ 

ലേ, ഞാന് നിന്നോടു സാക്ഷികരിക്കും ടു ദൈവമായ ഞാ൯ നിന്െറ കൈ 

വം കുന്നു. 

൮ നിന്െറ ഫഹനനയാഗങ്ങങള്ലെക്കുറിച്ചു ഞാന് നിന്നെ ശാസികുഃ 

ന്നില്ല ; നിന്െറ ഹോമയാഗങ്ങറം എപ്പോഴും എന്െറ മുമ്പാകെ ഇരി 

. ഒന്നം 

൯ നിന്െറ വീട്ടില്നിന്നു കാടയെയോ നിന്െറ തൊഴുത്തുകക്പിര്- 

നിന്നു കോലാട്ടു കൊററന്മാരെയോ ഞാ൯ എടുക്ടയില്ല. 
൧൦ കാട്ടിലെ സകല മൃഗവും പവ്ൃതങ്ങളിലെ ആയിരമായിരം 

ജന്തുക്കമ്യം എനിക്കു മ്ളവയാകുന്നു. 

൧൧ മലകളിലെ പക്ഷികള്ടെ. ഒക്കെയും ഞാ൯ അറിയുന്നു ടു വയലി? 

ലെ ജന്തുകളയ ഠം എനിക്കുമ്മവ തന്നേ. 

൧൨ എനിക്കു വിശന്നാല് ഞാന് നിന്നോടു പറകയില്ല ടു ഭൂലോക: 

വും അതിനെറ നിറവും എനേറതത്രേ. 

൧൩. ഞാ൯ കാഴ്ചകളുടെ മാംസം തിന്നുമോ ? കോലാട്ടുകൊററനു: 

രുടെ രക്തം കുടിക്കുമോ ? 

൧൪. ദൈവത്തിന്നു സ്നോത്രയാഗം അപ്പി അതുന്നതന്നുനിന്െറ 

വേച്ചകള്രെ കഴിക്കും 



൧ാ-_ ക. സമീത്തനം ൫, ദ്: 

൧൫ കഷ്ടകാലത്തു എന്നെ വിഭിച്ചപേക്ഷികു ടു ഞാന് നിന്നെ വിട 

വിക്കയും നി! എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും, 

൧൬ എന്നാല് ദുഷ്ടനോടു ഭൈവം അതുളിച്ചെയ്യുന്നു : നീ എന്െറ 

ചട്ടങ്ങെ അറിയിപ്പാനും എന്െറ നിയമത്തെ നിന്െറ വായില് എട 

പ്പാറം നിനക്കെന്തു കായ്യം ? 
൧൭ നി ശാസനയെ വെവ്ൃത്തു എന്െറ വചനങ്ങളെ. നിന്െറ പുറ 

കില്, എറിഞ്ഞുകലയുന്നുവല്ലോ. 

൧൮ കള്ളനെ കണ്ടാല് നീ അവന്നു അ൯ുക്രലപ്പെടുന്നു; റൃഭി 
ചാരികല്ലോട നി പടം കരടുന്നു. 

൧൯ നിന്െറ വായ് നീ ഭോശത്തിന്നു വിട്ടു കൊടുക്കുന്നു ; നിന്െറ 
നാവു വഞ്ചന പിണെക്കുന്നു. 

൨൦ നീ ഇരുന്നു നിന്െറ സഹോദരന്നു വിരോധമായി സംസാരി 
ക്കുന്നു ; നിന്െറ അമ്മയുടെ മകനെക്കുറിച്ചു അപവാദം പറയുന്നു. 

൨൧ ഇവ നീ ചെയ്യു ഞാന് മിണ്ടാതിരിക്യാല് ഞാന് നിന്നെപ്പോ 
ലെയുള്ളവനെന്നു നീ നിരൂപിച്ചു ; എന്നാത ഞാന് നിന്നെ ശാസിച്ചു 
നിന്െറ കണ്ണ്ണിന്മുമ്പില് അവയെ നീരത്തിവെക്കും. 

൨൨ പെദവത്തെ മറക്കുന്നവരേ. ഇതു ഓാത്തുകൊഠാവിന്; അല്ലെ 
ങ്കില് ഞാന് നിങ്ങളെ കിറിക്കളയും ; വിടുവിപ്പാ൯ ആരുമുണ്ടാകയുമ്ടപയ. 

൨൩. സ്പോത്രമെന്ന യാഗം അചപ്പിക്കുന്നവന൯ എന്നെ മഹത്വപ്പെട 
തുന്നു ; തന്െറ നടപ്പിനെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നവന്നു ഞാന് ഭ്രൈവത്തിന്െറ 
രക്ഷയെ കാണിക്കും. 

൫൧൧൦ സങ്കിത്തനം 

ഭൈവമേ., നിനെറ ദയെക്കു തകുവണ്ണും എന്നോടു കൃപയുണ്ടാകേ 
ണമേ നിന്െറ കരുണയുടെ ബഫുുത്വപ്രകാരം എന്െറ ലംധഡ്മനങ്ങക്െ 
മായിച്ചുകക്യേണമേ. 

൨ എന്നെ നന്നായി കഴകി എന്െറ അകൃത്യം പോക്കേണമേ ; 
എന്റെറ പാപം നീക്കി എന്നെ വെടിപ്പാക്കേണമേ. 

൩. എന്െറ ലംഘനങ്ങളെ. ഞാന് അഠിയുന്നു ; എന്െറ പാപ്പം 
എപ്പോഴും എന്െറ മുമ്പില് ഇരിക്കുന്നു. 

ഒം നിന്നോട തന്നേ ഞാന് പാപം ചെയ്യു; നിനക്കു അനിഷ്ടമായു 
തു ഞാന് ചെയ്യിരിക്കുന്നു. സംസാരിക്കുമ്പോ നി നീതിമാനായും 
വിധിക്കുമ്പോഠ്ം നിമ്മലനായും ഇരികേണ്ടതിന്നു തന്നേ. 

൫ ഇതാ, ഞാന് അകൂതൃത്തില് തു രുവായി ; പാപത്തില് എനെെറ 
അമ്മ എന്നെ ഗഭം ധരിച്ചു. 



൬ അന്തഭാഗത്തിലെ സത്ൃമല്ലോ നീ ഇച്ഛിക്കുന്നതു ; അന്തരംഗ 
ത്തില് എന്നെ ജ്ഞോനം ഗ്രഹിപ്പിക്കേണമേ. 

൭ ഞാന് നിമമല നാകേണ്ടതിന്നു ഇഈരസോപ്പുകൊണ്ടു എന്നെ ശുഭ്ധി 
കരിക്കേണമേ ; ഞാന് ഹിമത്തെദ്മാറ്ര വെട്ട കോണ്ടതിന്നു എന്നെ കഴ 
കേണമേ. 

൮ സന്തോഷവും ആനന്ദവും എന്നെ കേമ്ക്കുമാറാക്കേണമേടുട നി! 
ഒടിച്ച അസ്ഥികര മല്ലസിക്കട്ടെ. 

൯ എന്െറ പാധവങ്ങള്ടെ കാണാതവണ്ണ്ണം നിന്െറ മുഖം മറെക്കേ 
ണയമ ടു എന്െറ അകൃത്ൃങ്ങള്ടെ ഒക്കെയും മായിച്ചുക.യേണമേ. 

൧൦൧ ഭ്രൈവമേ, നിമ്മലമായോരു ഹൃദയം എന്നില് സൃഷ്ടിച്ചു സ്ഥിര 
മാഷോരാത്മാവിനെ എന്നില് പുതുക്കേണമേ. 

൧൭൧ നിന്െറ സന്നിധിയില്നിന്നു എന്നെ തള്ളിക്കളയരുതേ; 
നിന്െറ പരിശുഭ്ധാത്മാവിനെ എന്നില്നിന്നു എടുക്കയുമരുതേ. 

൧൨. നിന്െറ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം എനിക്കു തിരികെ തരേ 
ണമേ ട്ട മനസ്സ്സൊരുക്ഷമുളള ആത്മാവിനാല് എന്നെ താങ്ങേണമേ. 

൧൩. അപ്പോ ഞാന് അതിക്രമ ദാരോടു നിന്െറ വഴികളെ ഉപ 
ദേശിക്കും ; പാപികമ നിങ്കലേക്കു മനംതിരിയും. 
ം 58: എന്െറ രക്ഷയുടെ ദൈവമായ ദൈവമേ, രക്തപാതക 

ത്തില് നിന്നു എന്നെ വിടുവിക്കേണമേ ടു എന്നാല് എനെറ നാവു നിന്െറ 
നീതിയെ ഘോഷിക്കും. 

൧൫ കത്താവേ, എന്െറ അധരങ്ങളെ. തുറ കേണമേ ; എന്നാല് എ 

ന്െറ വായ് നിന്െറ സ്റൂതിയെ വണ്ണ്ലിക്കും. 

൧൬ ഫഹനനയാഗം നീ ഇഷ്ണിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കില് ഞാന് അല്ലിക്കു 
മായിരുന്നു ; ഹോമയാശഗത്തില് നിനക്കു പ്രസാദവുമില്ല. 

൧൭ ലൈവത്തിന്െറ ഹനനയാഗങ്ങര തകന്ിരിക്കുന്ന മനസ്സു ; ത 
കന്നം നൂവൃങ്ങിയുമിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ, ദൈവമേ. നി വിരസിക്കയില്ല. 

൧൮ നിന്െറ പ്രസാദപ്രകാരം സിയോനോടു നന്മ ചെയ്യേണമേ ; 
യെരൂശലേമിനെറ മതിലുകടെ പണിയേണമേ. 

൧൯ അപ്പോ നീ നീതിയാഗങ്ങളിലൂും ഹോമയാഗങ്ങളിലും സ 
വ്യാംഗഹോമങ്ങളിലും പ്രസാദിക്കും ; അപ്പോ നിന്െറ യാഗപീഠത്തി 
ന്മേത കാട൭.കടെ_ അപ്പിക്കും. 

൫൫ധാം സജിത്തനം 

വിരാ. നീ ഭഷ്യതയില് പ്രശംസിക്കുന്നതെത്ു ? പ്ൈൈവത്തിനെറ ഭയ നി 

രന്തരമാകുന്നു. 



൧ാ--വൈ.) സജീത്തനം ൫൩ ട3- 

൨ ചതിവു ചെയ്യുന്നവനേ, മൂച്ചയുമ്മ ക്ഷെരക്കത്തിപോലെ നി 

ന്െറ നാവു ഭഷ്ടത വകഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നു. 
൯. നീ നന്മയെക്കാഠ തിന്മയെയും നീതിയെ സംസാരിക്കുന്നതിനെ 

ക്കാ വ്യാജ ത്തെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. 
ര: നീ വഞ്ചനനാവും നാശകരമായ വാക്കുകള്ലൊക്കെയും ഇഷ്ടപ്പെ 

ടന്നു. 
൫ ദൈവം നിന്നെയും എന്നേക്കും നശിപ്പിക്കും ; നിന്െറ ക്രടാര 

ത്തില് നിന്നു അവന് നിന്നെ പറിച്ചുകലയും; ജിവനുമ്മവരുടെ ഭേശത്തു 
നിന്നു നിന്നെ നിമ്മൂലമാക്കും, 

൬ നീതിമാന്മാര കണ്ടു ഭയപ്പെടും ; അവര അവനെച്ചൊല്ലി ചി 
രിക്കും. 

൭ ദൈവത്തെ തന്െറ ശരണമാക്കാതെ തന്െറ ദ്രവ്യസകൂഭദ്ധിയില് 
ആശ്രയിക്കയും ഭുഷ്ടതയില് തന്നെത്താന് ഉറപ്പിക്കയും ചെയ്യ മനുഷ്യന് 
അതാന്നു പറയ്യം. 

വ ഞാനോ, ദ്ദൈവത്തിന്െറ ആലയത്തിങ്കല് തഴെച്ചിരിക്കുന്ന ഒ 
ലിവുവ്ൃക്ഷംപോലെ ആകുന്നു ; ഞാന് ദൈവത്തിന്െറ ദയയില്, എന്നും 
എന്നേക്കും ആശ്രയിക്കുന്നു. 

൯ നി അതു ചെയ്യിരികകൊണ്ടു ഞാ൯ നിനക്കു എന്നും സ്നോത്രുര 
ചെയ്യും ; ഞാന് നിന്െറ നാമത്തില്, പ്രത്യധശവെക്കും നിന്െറ ഭക്തന്മാ 
രുടെ മുമ്പാകെ അതു നല്ലതല്ലോ. 

' പത്താം തിയ്യതി 

വെവക്കുന്നേരയേേതേ പ്രാത്ഥന 

൫ ൨൦ സങിത്തനം 

ദൈവം ഇല്ല ഏന്നു മൂഡന് തന്െറ ഹ്രദയത്തില് പറയുന്നു ; അവ൪ വ 
കള.ന്മാരായി, മ്ലേച്ഛമായ നീതികേടു പ്രവത്തിക്കുനം ടു നന്മ ചെയ്യുന്നവന് 
ആരുമില്ല. 

൨ ഭൈധത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ബുഭ്ധിമാ൯ ഉണ്ടോ എന്നു കാ 
ഞാന് ദൈവം സ്വഗ്ലൂ തില്നിന്നു മനുഷുപൃത്രന്മാരെ നോക്കുന്നു 

൩. എല്ലാവരും പി൯വാങ്ങി ഒരുപോലെ കൊള്ള രുതാത്തവരായി ത്തിന്നു ; നന്മ ചെയ്യുന്നവനില്ല ; ഒരുത്ത൯പോല്ും ഇല്ല. 
ര: നീതികേടു പ്രവത്തിക്കുന്നവര അറിയുന്നില്ലയോ ? അല്പം തി 

ന്ുന്നതുപോലെ അവര എന്െറ ജനത്തെ തിന്നുക. യുന്നു : ഭൈവത്തോ 
൭ അവര് പ്രാത്ഥിക്കുന്നില്ല. ഴ 
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൫ ഭയമില്ലാതിരുന്നെടത്തു അവക്കു മഹാഭയമുണ്ടായി ; നിന്െറ 
നേരെ പാ&.യമിറങ്ങിയവന്െറ അസ്ഥികളെ. ദൈവം ചിതറിച്ചുവല്ലോ. 
ഭൈവം അവരെ തങ്ളിക്കളഞ്ഞതുകൊണ്ടു നീ അവരെ ലങ്ജിപ്പിച്ചു. 

൬ സീയോനില്നിന്നു യിസ്രായേലിന്െറ രക്ഷ വന്നെട്മിത് '! ദൈ 
വം തനറെ ജനത്തിന്െറ സ്ഥിതി മാറവുമ്വോശ യാക്കോബു് സന്തോഷി 

ക്കയും യിസ്ായേത, ആനന്ദിക്കയും ചെയ്യും. 

പാം സജിത്തനം 

മെഭൂവമേ. നിന്െറ നാമത്താല് എന്നെ രക്ഷിദേണമേ ടു നിന്െറ ശ 
ക്തിയാല് എനിക്കു സ്യായം പാലിച്ചുതരേണമേ. 

൨ ദൈവമേ, എന്െറ പ്രാത്ഥന കേശക്കേണമേ ; എനെറ വായി 
ലെ വാക്കുകക്ടെ ശ്രദ്ധിക്കേണഥേ. 

൩ അമ്പജാതിക്കാര എന്നോടു എതിത്തിരിക്കുന്നു ; ഘോരന്മാര എ 

നിക്കു ജീവഹാനി വരുത്തുവാന് നോക്കുന്നു ; അവര ദ്ൈവത്തെ തങ്ങളു, 

ടെ മുമ്പാകെ വെച്ചിട്ടുമില്ലം 

രം ഇതാ, ദൈവം എന്െറ സഹായകനാകുന്നു ; കത്താവു എനെറ 

പ്രാണനെ താങ്ങുന്നവരോടുക്രടെ ഉണ്ടു് . 

് ൫ അവന് എന്െറ ശരത്രുക്കശക്കു തിന്മ പകരം ചെയ്യും ടൂ നിന്െറ 

വിശവസൃതയാല് അവരെ സംഫരിച്ചുകയേണമമേ. 

൬ സ്വമേധാദാനത്തോടെ ഞാന് നിനക്കു ഹനനയാഗം കഴിക്കും ടഃ 

യഫോപേ. നിന്െറ നാമം നല്ലതു എന്നു ചൊല്ലി ഞാന് അതിന്നു സ്നോ 

ത്രം ചെയ്യും. 

൭ അവന് എന്നെ സകല കഷ്ടത്തില്റിന്നും വിടുവിച്ചിരിക്കുന്നു $ 

എനെറ കണ്ണ നെറ ശത്രുദ്ലൈ. കണ്ടു രസിക്കും. 

൫൫൦ സങ്കിത്തനം 

ഭദൈധമേ. ഏനെറ പ്രാത്ഥന ശ്രദ്ധിക്കേണമേ : എനെറ യാചനെക്കു മ 

ഞ്ഞിരിക്കരുതേ. 
൨ എനിക്കു ചെവിതന്നു ഉത്തരമരുഭ്വേണമേ ; ശത്രുവിന്െറ ആര 

വം നിമിത്തവും ഭഷ്ടനെറ പീഡനിമിത്തവും ഞാന് എനെറ സങ്കടത്തില് 

പൊവ്ൃതിയില്ലാതെ ഞരങ്ങുന്നു. 

൩ അവര എനെറമേത നിതികേടു ചുമത്തുന്നു; കോപത്തോടെ 

എന്നെ ഉ പ്ര്ൂവിക്കുന്നു. 

രം എനെറ എദയം എന്െറ ഉള്ളില് വേദനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ; മര 

ണീതിയും എന്െറമേത വീണ്രിക്കുന്നു. 
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൫ ഭയവും വിറയലും എന്നെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു പരിഭൂമം എന്നെ 

മൂടിയിരിക്കുന്നു. 
൬ പ്രാവിന്നുമ്മതുപോലെ എനിക്കു ചിറകുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കില് 

എന്നാല് ഞാന് പറന്നുപോയി വിശ്രമിക്കുമായിരുന്നു എന്നു ഞാന് പ 

റഞ്ഞു. 
൭ അതേ, ഞാന് ഭൂരത്തു സഞ്ചരിച്ചു, മരുഭൂമിയില് പാക്കുമാ 

യിരുന്നു ! 
൮ കൊടുങ്കാററില്നിന്നും ചെരുങ്കാററില്നിന്നും ബഭ്ധപ്പെട്ടു ഞാന് 

ഒരു സങ്കേതത്തിലേക്കു ഓടിപ്പോകുമായിരുന്നു ! 

൯ കത്മാവേ. സംഹരിച്ചു അവരുടെ നാവുകളെ. ചിന്തികയേ 

ണമേ. ഞാന് നഗരത്തില് അതിക്രമവും കലഹവും കണ്ടിരിക്കുന്നു. 
൧൦ രാവും പകലും അവ൪ അതിനെറ മതിലുകളിന്മേത ചുററിസ 

ഞ്ചരിക്കുന്നു ; നിതികേടും കഷ്ടവും അതിന്െറ അകുത്തുണ്ടു. 
൧൧ ദുഷ്ടത അതിന്െറ നടുവില് ഉണ്ടു ചതിവും വഞ്ചനയും 

അതിന്െറ വീഥികള്ലെ വിട്ടുമാവുന്നതുമില്ല. 
൧൨ എന്നെ നിന്ദിച്ചതു ഒരു ശത്രുവല്ല ; അങ്ങനെയെങ്കില് ഞാന് 

സഹിക്കുമായിരുന്നു ; എനെറ നേരെ വമ്പു പറഞ്ഞതു എന്നെ പവകെക്കു 

ന്നവനല്ല ; അങ്ങനെയെങ്കില് ഞാന് മറഞ്ഞുകൊല്ു മായിരുന്നു. 
൧൩. നീയോ എന്നോടു സമനായ മരനുഷ്ഷയനും എന്െറ സഖിയും 

എനെറ പ്രാണസ്റ്റേഹിതനുമായിരുന്നു. 
൧൭: നാം തമ്മില് മധുരസമ്ചക്കം ചെയ്തൂ പൃരുഷാരവുമായി ഭൈവാ 

ലയത്തിലേക്കു പോയല്ലോ. 
൧൫ മരണം പെട്ടെന്നു അവരെ പിടികുട്ടെ ; അവര ജീവനോടെ 

പാതാഭത്തിലേക്കു ഇറങ്ങട്ടെ $ ഭൃഷ്ടത അവരുടെ വാസസ്ഥലത്തും അവ 
രുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ടു്. 

൧൬ ഞാനോ ദൈവത്തെ വിചിച്ചപേക്ഷിക്കും $$ യഹോവ എന്നെ 

രക്ഷിക്കും. 

൧൭ ഞാന് വൈകുന്നേരത്തും കാലത്തും ഉച്ചെക്കും സങ്കടം ബോധി 

പ്പിച്ചു കരയും ടു അവന് എനെറ പ്രാത്ഥന കേഠിക്കും. 
൧൮ എന്നോടു കയത്തു നിന്നവ൪ അനേകരായിരിക്കെ ആരും 

എന്നോടു അടുക്കാതവണ്ണ്ണം അവ൯ എനെറ പ്രാണനെ വീണ്ടെടുത്തു 
സമാധാനത്തിലാക്കി ; 

൧൯ ദൈവം കേട്ടു അവക്കു ഉത്തരം അരുളൂംയ; പുരാതനമേ 
സിംഹാസനസ്ഥനായവന് തന്നേ. അവകു മാനസാന്തരമില്ല ; അവ൪ 
ദൈവത്തെ ഭയലപ്പെടുന്നതുമില്ല. 

൨൦ തന്നോടു സമാധാനമായിരിക്കുന്നവനെ കയ്യേററം ചെയ്തു 
തന്െറ സഖൃത അവന ലംിച്ചുമിരിക്കുന്നു. 
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൨൭ അവമെറ വായ് വെണ്ണപോലെ കൂടുവായതു ടു ഹൃദയ: 
ത്തിലോ യുഭ്ധമര്ത്രേ, ആവനന്െറ വാക്കുകഠ എണ്ണയെ കാര മയമുങ്ളവ ടു 
എങ്കിലും അവ ഭൂരരിയ വാഭൂ.കറ്ഠ ആയിരുന്നു. 

൨൨. നിന്െറ ഭാരം യഹോവയുടെമേതല് വെച്ചുകൊദുക ടു അവന് 
നിന്നെ പുലത്തും ; നീതിമാന് കുലുത്ങിപ്പോകുവാ൯ന് അവന് ഒരുനാളൃ.ം 
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൩. കൈവമേ. നി അവരെ നാശത്തിന്െറ കുഴിയിലേക്കു ഇറക്കും ടു 
രക്തപ്രിയവും വഞ്ചനയും ഉ മ്മവ൪ ആയുസ്സിനെറ പകുതിയോളം ജിവി. 
ക്കയില്ല ; ഞാനോ നിന്നില് ആശ്രയിക്കും. 

പതിനൊന്നാം തിയ്യതി 

കാലത്തേ പ്രാത്ഥന 

൭൬൦ സങ്കിത്തനം 

ഭൈവമേ, എന്നോടു കൃപഡുണ്ടാകേണമേട്ട മനുഷ്യര എന്നെ റിഴുങ്ങു 
പാ൯ പോകുന്നു $ അവര് ഇടവിടാതെ പൊതതു എന്നെ ഞെരുക്കുന്നു. 

_ ൨. എന്െറ ശര്രുക്കറ്റ ഇടവിടാതെ എന്നെ വിഴുങ്ങുവാന് ഭാവി 
ക്കുന്നു ; ഗവവത്തോടെ എന്നോടു പൊരുതുന്നവര അനേകരല്ലോ. 

൩. ഞാന് ഭയപ്പെടുന്ന നാകിത് നിന്നില് ആശ്രയിക്കും 

ര: ഞാന് ദ്ദൈവത്തിത അവന്െറ വചനത്തെ പുകഴും; ഞാന് 

ദൈവത്തില് ആശ്രയിക്കുന്നു ; ഞാന് ഭയപ്പെടുകയില്ല മു ജഡത്തിന്നു എ, 

ന്നോടു എത്തു ചെയ്താന് കഴിയും ? 

൫ ഇടവിടാതെ അവ൪ എനെറ വാക്കുകദ്ദെ കോട്ടിക്കുകയുന്നു ; 

അവരുടെ വിചാരങ്ങള്പൊക്കെയും എന്െറ നേരെ യിനയ്യെക്കായിട്ടാകുന്നു. 

൬ അവര് കൂട്ടംശംടി ഒകിച്ചിരിക്കുന്നു ടു എനെറ പ്രാണന്നായി 

പതിയിരിക്കുമ്പോലെ അവര് എന്െറ കാലടികട്ടെ നോക്കിക്കൊണ്ടി 

രിക്കുന്നു. 
൭ നീതികേടിനാല് അവര ഒഴിഞ്ഞുപോകുമോ ? ദൈവമേ, 

നിന്െറ കോപത്തില് ജാതികളെ തക്കിയിടേണമേ. 

൮ നീ എന്െറ ഒൃഴരിചകക്കെ. എമ്മൂുന്നു ടു എന്െറ കുഷ്ക്ണ്ൂനി൪ 

നിനെറ തുരുത്തിയില് ആക്കിവെക്കേണമേടട അതു നിന്െറ വുസൂകത്തില് 

ഇല്ലയോ 

൯ ഞാ൯ വിഭി ചുപേക്ഷിക്കുമ്പോഠാ തന്നേ എന്െറ ശരത്രുക്കഠാ പിന് 

തിരിയുന്നു ; ദൈവം എനിക്കു അനുക്രലമെന്നു ഞാ൯ അറിയുന്നു. 

൧൧0 ഞാന് ല്ൈവത്തില് അവന്െറ വചനത്തെ പുകഴും; ഞാന് 

യഹോവയില് അവനെറ വചനത്തെ പുകഴും. 

ടം 
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നജ൧൧ ഞാന് ദൈവത്തില് ആശ്രയിക്കുന്നു ട ഞാ൯ ഭയപ്പെടുകയില്ല. 

മനുഷ്യന്നു എന്നോടു എന്തുചെയ്ത്ാ൯ കഴിയും ? 

൧൨ ദൈവമേ. നിനക്കുള്ള നേച്ചകഠക്കു ഞാന് കടയ്വെട്ടിരിക്കുന്നു ; 

ഞാന് നിനക്കു സ്യോത്രയാഗങ്ങളെ. അപ്ലിക്കും. 

ഹെ -: ൧൩ ഞാന് ദ്ദൈവത്തിന്െറ മുമ്പാകെ ജീവന്െറ പ്രകാശത്തില് 
നടക്കേണ്ടതിന്നു നീ എനെറ പ്രാണനെ മരണത്തില്നിന്നും എന്െറ 
കാലയകളെ. ഇടച്ചയിതനിന്നും വിടുവിച്ചുവല്ലോ. 

൫൭0൦ റ) ജ്കിത്തനം 

ദൈവമേ, എന്നേടു കൃപയുണ്ടാകേണമേ ; എന്നോടു കൃപയ്യണ്ടാകേ 

ണമേ. ഞാന് നിന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു ; അതേ, ഈ ആപ്പത്തു 
കഠം ഒഴിഞ്ഞുപോകുവോഭം ഞാന് നിന്െറ ചിറകി൯നിഴചലില് ശരണം 
പ്രാപിക്കുന്നു. 

൨ അതുന്നതനായ ദൈവത്തെ ഞാന് വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു ; 
എനിക്കു വണ്ടി സകലവും നിവ്വഹിക്കുന്ന ദൈവത്തെ തന്നേ. 

൩ എന്നെ വിഴുങ്ങുവാന് ഭാവിക്കുന്നവ൪ ധിക്കാരം കാട്ടുമ്പോറ്ര 
അവന് ഡ്വശ്ലൂത്തില് നിന്നു കൈ നീട്ടി എന്നെ രക്ഷിക്കും. ദൈവം 
തന്െറ ദയയും വിശ്വസ്തയും അയക്കുന്നു. ഴു 

ദ: എനെറ പ്രാണന് സിംഹങ്ങളുടെ ഇടയില് ഇരിക്കുന്നു; അഗ്ന 
ജ്വലിക്കുന്നവരുടെ നടുവില് ഞാന് കിടക്കുന്നു പല്ലുകര കുന്തങ്ങളും 
അസ്്രങ്ങളും നാവു മൂച്ചയുള്ള വാളും ആയിരിക്കുന്ന മനുഷ്യയപുത്രന്മാരുടെ 
ടയില് തന്നേ. 

൫ ദൈവമേ. നീ ആകാശത്തിന്നു മീതെ ഉയന്നിരിക്കേണമേ ; 
നിനെറ മഹത്വം സവ്ൃഭൂമിയിലും പരക്കട്ടെ. 

൬ അവ എനെറ കാലടികഠക്ക ഒരു വല വിരിച്ചു ; എന്െറ 
മനസ്സു ഇടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ടു അവ൪ എനെറ മുമ്പില് ഒരു കുഴി കുഴിച്ചു; 
അതി ത അവര് തന്നേ വീണു. 

൭ എന്െറ മനസ്സു ഉ റച്ചിരിക്കുന്നു ; ദൈവമേ, എന്െറ മനസ്സു 
ത റെച്ചിരിക്കുന്നു ; ഞാന് പാടും ; ഞാന് കിത്മനം ചെയ്യും. 

൮ എ൯മനമമേ, കൂണരുകട വീണയും കിന്നരവുമായുള്ളോവേ, ഉണ 
രവിന് ! ഞാന് അതികാലത്തേ ഉണരും. 

൯ കത്താവേ, വംശങ്ങളുടെ ഇടയില് ഞാന് നിനക്കു സ്യോത്രം 
ടിചയ്യയം ജാതികളുടെ മഭ്ധയേ ഞാ൯ നിനക്കു കിത്തനം ചെയ്യും. 

൧ഠ നിന്െറ ഭയ ആകാശത്തോഭവും നിന്െറ വിശ്വസ്ത മേഡങ്ങ 
“ക്പോഭവും വലിയതല്ലോ. 

൧൧ ദൈവമേ. നി ആകാശത്തിന്നു മീതെ ഉയന്റിരിക്കേണമേ : 

നിന്െറ മഹത്വം സവൃഭൂമിയിലൂം പരക്കട്ടെ. ് 
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൫൮൭൦ സമ്കീത്തനം 

ഭേവന്മാരേ, നിങ്ങ വാസൂവമായി നീതി പ്രസ്ാവിക്കുന്നുവോ? മനുഷ്യ, 
 തന്മാരേ, നിങ്ങ പരമാത്ഥമായി വിധിക്കുന്നു വോ ? 

൨ നിങ്ങ ഹൃദയത്തില് ഭൂഷ്ടത പ്രവത്തിക്കുന്ന ; ഭൂമിയില് നിങ്ങൾ. 
ടെ കൈകളൃടെ നിഷ്ടൂരത തൂക്കിക്കൊടുക്കുന്നു. 

൩. ദുഷ്ട്യന്മാ൯ ഗഭംമുതല് ഭൂഷ്ടരന്മാരായിരിക്കുന്നു ; അവര ജനനംമു. 
തല് ഭോഷ്കു പറഞ്ഞു തെററിനടക്കുന്നു. 

ദ: അവരുടെ വിഷം സഖ്പവിഷംപോലെ ടു അവ൪ ചെവിയടഞ്ഞ 
പൊട്ടയണലിപോലെയാകുന്നു. 

൫ ഏത്ര സാമത്മൃത്തോടെ മന്ത്രം ചൊല്ലിയാലും മന്ുവാദികകൃടെ. 
വാക്കു അതു കേരക്കയില്ല. 

൬ ദൈവമേ, അവരുടെ വായിലെ പല്ലുകകെ. തകക്േഷണമേ; 
യഹോവേ, ബാലസിംഹങ്ങളുടെ അണപ്പല്ലകമെ. തകത്തുകട്യേണമേ, 

൭ ഒഴുകിപ്പോകുന്ന വെക്മംപോലെ അവര മു രുകിപ്പോകട്ടെ 
അവന് തനെറ അമ്പുകക്െ തൊടുക്കുമ്പോറ അവ കടിഞ്ഞുപോയതു. 
പോലെ ആകട്ടെ. 

൮ അലിഞ്ഞു പൊയ്യ്യോകുന്ന അച്ചുപോലെ അവര് ത്ആകട്ടെ ട്ടു 
ഗ്ഭം അലസിപ്പോയ സ്റ്രിയുടെ പ്രജപോലെ അവര സൂയ്യനെ കാണാതി 
രിക്കട്ടെ. 

൯ നിങ്ങളു ടെ കലങ്ങമക്കു മുദ്തരീ തട്ടുഷുമ്പെ പച്ചയും വെന്തതുമെ 
ല്യാം ഒരുപോലെ അവന് ചുഴലികകാററിനാല് പാററിക്കള്യും. 

൧൦ നീതിമാന് പ്രതിക്രിയ കണ്ട ആനന്ദിക്കും ; അവന് തന്െറ കാ 
ലുകമട്ലെ ദുഷ്ടന്മാരുടെ രക്തത്തില് കഴുകും. 

൧൧ ആകയാല് : നിതിമാന്നു പ്രതിഫലം ഉണ്ടു നിശ്ചയം ടു ഭൂമിയില് 
സ്യായം വിധിക്കുന്ന ഒരു ഭൈവം കണ്ടു നിശ്ചയം എന്നു മനുഷ്യര പറയും. 

ചതിനൊന്നാം തിയ്യതി 

വൈക്കുന്നേരത്തേ പ്രാത്ഥന, 

൫സാം സമദ്കിത്തനം 

ഏഎനെറ ദൈവമേ. എന്െറ ശത്രുക്കളുടെ കയ്യില്നിന്നു എന്നെ വിടുവി 

ക്കേണമേ ടു എന്നോടു എതിക്കുന്നവരുടെ വശത്തുനിന്നു എന്നെ ഉ ഭ്ധരി 

ക്കേണമേം 

൨ നീതികേടു പ്രവത്തിക്കുന്നവരുടെ കയ്യില്നിന്നു എന്നെ വിടു. 

വിച്ചു രക്തപാതകന്മാരുടെ പക്കല്നിന്നു എന്നെ രക്ഷിക്കേണമേം 
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൩ ഓതാം അവ൪ എനെറ പ്രാണന്നായി പതിയിരിക്കുന്നു 4; യഹോ 

വേ, ബലവാന്മാ൯ എന്െറ നേരെ കൂട്ടം കൂടുന്നതു എന്െറ അതിക്രമം: 

ഹേതുവായിട്ടല്ല, എന്െറ പാപം ഹേതുവായിട്ടുമല്ല. 

ദ: എന്െറ പക്കല് അകൃത്യം ഇല്ലാതെ അവര് മാടി ഒരുങ്ങുന്നു ടു 

എന്നെ സഹായിപ്പ്ാന് ഉ ണന്ന കടാക്ഷിക്കേണമേ. 

൫ സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവേ. യിസ്രായേലിനെറ 

ദൈവമേ. സകല ജാതികട്ലെയും സന്ദശിക്കേണ്ടതിന്നു നീ ഉണരേണമേടു 

നീതികെട്ട ദ്രോഹികളില് ആരോടും കൃപ ഉണ്ടാകരുതേ. 

൬ സന്ധ്യാസമയത്തു അവ൪ മടങ്ങിവരുന്നു ടു നായെപ്പോലെ കുര 
ച്ചുംകൊണ്ടു അവ൪ പട്ടണത്തിന്നു ചുറവ൮ം നടക്കുന്നു. 

൭ അവര് തങ്ങളുടെ വായ്കൊണ്ടു ശകാരിക്കുന്നു ടു വാള കറം അവ 

രുടെ അധരങ്ങളില് ഉണ്ട; ആ൪ കേമുക്കും എന്നു അവ൪ പറയുന്നു. 

൮ എങ്കിലും യഹോവേം നീ അവരെച്ചൊല്ലി ചിരിക്കും $ നീ സകല 
ജാതികദ്ദെയും പരിഹസിക്കും. 

൯ എന്െറ ബലചമായുജ്മോവേ, ഞാന് നിന്നെ കാത്തിരിക്കും 
ദൈവം എന്െറ ഗോപുരമാകുന്നു. 

൧൦ എന്െറ ദൈവം തന്െറ ഒയയാല് എന്നെ എതിരേല്ലം 
ദൈവം എന്നെ എന്െറ ശത്രുക്കട്രെ കണ്ടു രസിക്കുമാറാക്കും. ക. 

൧൧ അവരെ കൊന്നുകച്യരുതേ; എനെറ ജനം മറദ്മാതിരിക്കേ 

ണ്ടതിന്നു തന്നേ ; ഞങ്ങളുടെ പരിചയാകുന്ന കത്താവേ, നിന്െറ ശക്തി 
കൊണ്ടു അവരെ മുഴലുമാറാക്കി താഫ്രേണമേ. 

൧൨ അവരുടെ വായിലെ പാപവും അധരങ്ങളിലെ വാക്കുകളം 
നിമിത്തവും അവ൪ പറയുന്ന ശാപവും ഭോഷ്ക്കും നിമിത്തവും അവ൪ 

തങ്ങളുടെ അഹങ്കാരത്തില് പിടിപെട്ടുപോകട്ടെ. 

൧൩. കോപത്തോടെ അവരെ സംഹരികേംണര്മട്ട അവ൪ ഇല്ലാ 
തെയാകുംവഷ്ക്്ും അവരെ സംഹരിച്ചുകടയേണമേട്ട ദൈവം യാക്കോ 
ബില് വാഴ്ചന്നു എന്നു ഭൂമിയുടെ അററംവരെ അറിയുമാറാകട്ടെ. 

൧൪: സന്ധ്യാസമയത്തു അവ൪ മടങ്ങിവരുന്നു ; നായെപ്പോലെ കു 
രച്ചുംകൊണ്ടു അവര നശഗരത്തിന്നു ചുറവും നടക്കുന്നു 

൧൫ അവര ആഹാരത്തിന്നായി ഉഴന്നു നടക്കുന്നു ; തൃപ്പിയായി 
ല്ലെങ്കിത അവര് രാത്രി മുഴുവനും താമസിക്കുന്നു. 

൧൬ ഞാനോ നിന്െറ ബലത്തെക്കുറിച്ചു പാടും ; അതികാലത്തു 
ഞാന് നിന്െറ ഒയയെക്കുറിച്ചു ഷോഷിച്ചാനന്ദിക്കും. കഷ്ടകാലത്തു നി 
ഏന്െറ ഗോപുരവും അഭയസ്ഥാനവും ആയിരുന്നു. 

൧൭ എനെറ ബലമായുക്കോവേ. ഞാന് നിനക്കു സ്തൃതിപാടും ടട ദൈ 
വം ഏന്െറ ഗോപുരവും ഏന്നോടുട ലയയുമ്ള ദൈവവും അല്ലോ. 
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൬ഠറ൦ സകങ്കിത്തനം 

൭ഭെൈപമേ, നീ ഞങ്ങളടെ. തള്ളിക്കളഞ്ഞു ചിതറിച്ചിരിക്കുന്നു ; നി കോപി 
ച്ചിരിക്കുന്നു ; ഞങ്ങളെ. യഥാസ്ഥാനത്താക്കേണമേ. 

൨ നീ ദേശത്തെ നടുക്കി ഭിന്നിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; അതു കുലുങ്ങുക 
യാത അതിന്െറ ഭിന്നങ്ങളെ നന്നാക്കേണമേ. 

൩. നീ നിന്െറ ജനത്തെ കാഠിന്യം അനുഭവിപ്പിച്ചു ; പരിഭൂമത്തി 
ന്െറ വീഞ്ഞു നി ഞങ്ങളെ. കുടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ദ: സത്യംനിമിത്തം ഉയത്തേണ്ടതിന്നു നീ നിന്െറ ഭക്തന്മാകു ഒരു 
കൊടി നല്ലിയിരിക്കുന്നു. 

൫ നിനക്കു പ്രിയമുള്ളവ൪ വിടുവിക്കപ്പെടേണ്ടതിന്നു നിന്െറ വല 
ക്കൈകൊണ്ടു രക്ഷിച്ചു ഞങ്ങനക്കു കൃത്തരമ രുഭേണമേ. 

൬ ദൈവം തന്െറ വിശുഭ്ധിയില്ത അരുളിച്ചെയുതുകൊണ്ടു ഞാന് 

ആനന്ദിക്കും ടു ഞാ൯ ശെഖേമിനെ വിഭാഗിച്ചു സുക്കോത്ത് താഴ്ണരയെ 
അഭക്കും. 

൭ ഗിലെയാട് എനിക്കുള്ളതു; മനശ്ശെയും എനിക്കുള്ളതു; എഷ്രമ 
യ്യീം എനെറ തലക്കോരികയും യെഫ്രമാ എന്െറ ചെങ്കോലും ആകുന്നു. 

റ് മോവാബ് എനിക്കു കഴുകുവാനുള്ള വട്ടക ; ഏഭോമിന്ദേല് 

ഞാന് എനെറ ചെരിപ്പു എറിയും ; ഫെലിസ്മ്യദേശമേ. നി എന്െറ നിമി 

ത്തം ജയഘോഷം കൊളൂളൂക! 

൯ മറപ്പുള്ള നഗരത്തിലേക്കു എന്നെ ആ൪ കൊണ്ടുപോകും ? 

ഏലോമിലേക്കു എന്നെ ആര് വഴിനടത്തും ? 
൧൧ ദൈവമേ, നി ഞങ്ങളടെ. തള്ളിക്ളഞ്ഞില്ല്യോ ? ദൈവമേ, നി 

ഞങ്ങളുടെ സൈമ്പങ്ങളലോടുക്രൂടെ പുറപ്പെടുന്നതുമില്ല. 

൧൧ വൈരിയുടെ നേരെ ഞങ്ങഠക്കു സഹായം ചെയ്യേണമേ ; 

മനുഷ്യന്െറ സഹയം വൃത്ഥമല്ലോ. 

൧൨ ദൈവത്താല് നാം വീയ്യം പ്രവത്തിക്കും ; അവന് തന്നേ 

നമമുടെ വൈരികള്ലെ മെതിച്ചുകടയും. 

൬൧0൦ സങ്കീത്തനം 

ഭൈപമേ, എന്െറ നിലവിളി കേരക്കേണമേട്ട എന്െറ പ്രാത്ഥന ശ്ര 

ഭ്ധിക്കേണമേ. 

൨ എനെറ ഹൃദയം ക്ഷീിണിക്കുമ്മോഠം ഞാന് ഭൂമിയുടെ അററത്തു 

നിന്നു നിന്നെ വിഭിച്ചപേക്ഷിക്കും ; എനിക്കു അതുന്നതഥായ പാറയി 

കലക്കു എന്നെ നടത്തേണമേ. 
൩ നീ എനിക്കൊരു സങ്കേതവും ശത്രുവിന്െറ നേരെ ഉറപ്പുള്ള, 

ഗോപുരവും ആയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. 



൧൨-കാ.) രം ല്ലം 

ദ: ഞാന് നിന്െറ കൂടാരത്തില് എന്നേക്കും വസിക്കുംട്യ നിന്െറ ചിറ. 

കിന്൯മറവിത ഞാന് ശരണം പ്രാപിക്കും. 

൫ കൈവമേ, നീ എനെറ നേച്ചകളെ. കേട്ടു, നിന്െറ നാമത്തെ 

ടയപ്പെടുന്നവരുടെ അവകാശം എനിക്കു തന്നുമിരിക്കുന്നു. 

൬ നീ രാജാവിന്െറ ആയുസ്സിനെ ദീഘ്യമാക്കും ; അവന്െറ സംവ 

ത്സരങ്ങദ്ം തലമുറതലമുറയോദം ഇരിക്കും. 

൭ അവന് എന്നേക്കും ദൈവസന്നിധിയില് വസിക്കും ; അവനെ 

പരിപാലിക്കേണ്ടതിന്നു ദയയും വിശ്വസ്തയും കല്ലിക്കേണമേ. 

൮ അങ്ങനെ ഞാന് തിരുനാമത്തെ എന്നേക്കും കിത്തിക്കയും എന്െറ 

നേച്ചുകഭ്ലെ നാരതോവം കഴിക്കയും ചെയ്യും. 

പന്രരണ്ടാം തിയ്യതി 

കാലത്തേ പ്രാത്ഥന 

൬൨൦൦ സങ്കിത്തനം 

൨൫൫൯ മൃദ്മം ദൈവത്തെ നോക്കി മൌനമായിരിക്കുന്നു ; എന്െറ രക്ഷ 

അവകങ്കതനിന്നു വരുന്നു. ക. 
൨ അവന് തന്നേ എഏനെറ പാറയും എന്െറ രക്ഷയും ആകുന്നു; 

എന്െറ ഗോപുരം രേവ൯ തന്നേ ടു ഞാന് ഏറെ കുലുങ്ങുകയില്ല. 
൩. നിങ്ങറം എല്ലാവരും ചാഞ്ഞ മതിലും ആടുന്ന വേലിയുംപോ 

ലെ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലേണ്ടതിന്നു എത്രത്തോടം അവനെ ആക്ര. 
ക്കും ? 

ഭ: അവന്െറ പദവിയില്നിന്നു അവനെ തള്ളിയിടുവാനത്രേ 
അവർ നിരൂപിക്കുന്നതു ടു അവര ഭോഷ്കില് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ; വായ്കൊണ്ടു. 
അവര് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ; എങ്കിലും ഉ മമംകൊണ്ടു അവ൪ ശപിക്കുന്നു. 

൫ എനെറ ഉ മമേ, ദൈവത്തെ നോക്കി മെൌനമായിരിക്ു ; എന്െറ 
പ്രത്യാശ അവക്കത് നിന്നു വരുന്നു. 

൬ അവന് തന്നേ എന്െറ പാറയും എന്െറ രക്ഷയും ആകുന്നു 
എന്െറ ഗോപുരം അവന് തന്നേ; ഞാന് കുലുങ്ങുകയില്ല. 

൭ എനെറ രക്ഷയും എന്െറ മഹിമയും ദൈവത്തിന്െറ പക്കത് 
ആകുന്നു ടു എഏനെറ മഉറപ്പുള്ക പാറയും ഏനെറ സങ്കേതവും ദൈവത്തി. 
കലാകുന്നു. 

൮ ജനമേ, എല്ലാകാലത്തും അവനില് ആശ്രയിപ്പി൯ ; നിങ്ങളുടെ 
ഹൃദയം അവനെറ മുമ്പില് പകരുവിന് ; ഭൈവം നമുക്കു സങ്കേതമാ 
കുന്നു. 
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൯ സാമാന്യജനം ഒരു ശ്വാസവും ശ്രേഷ്ടജനം ഭോഷ്ക്കുമത്രേ ; 
തൂലാസിന്െറ തട്ടില് അവര് പൊങ്ങിപ്പോകും ; അവ൪ ആകപ്പാടെ ഒരു 
ശ്വാസത്തെക്കാര ലഘുവാകുന്നു. 

൧൧ പീഡനത്തില് ആശ്രയിക്കരുതു ; കവച്ചുയില് മയങ്ങിപ്പോക 
രുതു ; സമ്പത്തു വഭ്ധിച്ചാല് അതില് മനസ്സു വെക്കരുതു, 

൧൧ ബലം ലൈവത്തിന്നുള്ള തെന്നു ദൈവം ഒരിക്കല് അതുഭിച്ചെ 
യൂ ഞാ൯ രണ്ടു പ്രാവശ്യം കേട്ടുമിരിക്കുന്നു. 

൧൨. കത്താവേ. ലയയും നിനക്കുള്ളതാകുന്നു ; നീ ഓരോരുത്തന്നു 
അവനവനെറ പ്രവൃത്തിക്കു തക്ുവണ്ണും പകരം നല്ലുന്നു. 

൬൨൭൦ സങ്കിത്തനം 

ഭൈവമേ, നീ എന്െറ ദൈവം ടു അതികാലത്തേ ഞാന് നിന്നെ അന്വേ 
ഒക്കും ടൂ വെള്ളമില്ലാതെ ഉ ണങ്ങി വരണ്ട ഭേശത്തു എന്െറ ഉള്ളം നിന 
ക്കായി ഭാഹിക്കുന്നു ; എനെറ ദേഹം നിനക്കായി കാംക്ഷിക്കുന്നു. 

൨ അങ്ങനെ നിന്െറ ബലവും മഹത്വവും കാണേണ്ടതിന്ന ഞാന് 
വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തില് നിന്നെ നോക്കിയിരിക്കുന്നു. 

൩. നിന്െറ ഭയ ജിവനെക്കാഠ നല്ലതാകുന്നു ; എന്െറ അധരങ്ങറിം 
നിന്നെ സ്തുതിക്കും. 

ദം എന്െറ ജിവകാലം ഒക്കെയും ഞാന് അങ്ങനെ നിന്നെ 
വാഴ  ;$ നിന്െറ നാമത്തില് ഞാന് എന്െറ കൈകളെ മലത്തും. 

൭ എന്െറ കിടക്കയില് നിന്നെ ഓക്കയും ഞാന് രാത്രിയാമങ്ങളില് 

നിന്നെ ധ്യാനിക്കയും ചെയ്യുമ്പോഠിം 
൬ എനെറ പ്രാണന്നു മജ്ജയും മേദസ്സറുംകൊണ്ടു എന്നപോലെ 

തൃപ്യിവരുന്നു ; എന്െറ വായ് സന്തോഷമുമ്മ അധരങ്ങകാല് നിന്നെ 
സ്തൂതിക്കുന്നു. 

൭ നീ എനിക്കു സഹായമായ്യിന്നവല്ലോ ടു നിന്െറ ചിറകി൯ നിഴ 
ലില് ഞാന് ഷഘോഷിച്ചാനന്ദിക്കുന്നു. 

൮ എന്െറ ഉള്ളം നിന്നോട പററിയിരിക്കുന്നു $ നിന്െറ വലങ്കൈ 

എന്നെ താങ്ങുന്നു. 
൯ എന്നാല് അവര് സ്വന്ത നാശത്തിന്നായി എനിക്കു പ്രാണ 

ഹാനി വരുത്തുവാന് നോക്കുന്നു ; അവ൪ ഭൂമിയുടെ അധോഭാഗങ്ങളി 

ലേക്കു ഇറങ്ങിപ്പോകും. 

ചാ അവരെ വാഭിന്െറ ശക്തിക്കു ഏല്ലിക്കും ; കുവുനരികമക്കു 

അവ൪ ഇരയായ്യി രും. 

൧ എന്നാല് രാജാവു ലൈവത്തില്ത സന്നോഷിക്കും ടു അവന്െറ 

നാമത്തില് സത്യം ചെയ്യുന്നവനെല്ലാം പുകഴും എങ്മിലും ഭോഷ്ടുപറ 

യുന്നവരുടെ വായ് അടഞ്ഞുപോകും. 
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ന്ധം സങ്കിത്തനം 

ക്രൈപമേ, എന്െറ സങ്കടത്തില് ഞാന് കഴിക്കുന്ന അപേക്ഷ കേ 
ക്കേണമേമ; ശത്രുഭയത്തില് നിന്നു എന്െറ ജീവനെ പാലിക്കേണമേ. 

൨ ദഷ്ണമ്മികളുടെ ഗ്രഡാലോചനയിലും നീതികേടു പ്രവത്തിക്കുന്ന 
വരുടെ കലഹത്തിലും ഞാന് അകപ്പെടാതവണ്ണ്ും എന്നെ മറെച്ചു 
കൊള്ളേണമേ. 

൩ അവര് തങ്ങളുടെ നാവിനെ വാദ്പോലെ മൂച്ചയാക്കുന്നു ; 
നിഷ്ഠ ങ്കലന ഒളിച്ചിരുന്നു എയ്യേണ്ടതിന്നു 

ഭം അവര കൈപ്പുള്ള വാക്കായ അസ്ത്രം തൊടുക്കയും ശങ്കിക്കാതെ 
ഓവട്ടെന്നു അവനെ എയ്യൂകള_കയും ചെയ്യുന്നു. 

൫ ടൂഷ്ണായ്യത്തില് അവര തങ്ങളെത്തന്നേ ഉറപ്പിക്കുന്നു ടു ഒളിച്ചു 
കണിവെക്കുവാന് തമ്മില് പറഞ്ഞൊക്കുന്നു; നമ്മെ ആര് കാണും എന്നു 
അവര് പറയുന്നു. 

൬ അവര ദ്രോഹസൂത്രങ്ങളെ. കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ; നമുക്കു ഒരു സൂക്ഷ് 
മസൂത്രം സാധിച്ചുപോയി എന്നു പറയുന്നു ; ഓരോരുത്തന്െറ അന്ത 
രംഗവും ഫൃൂദയവും അഗാധം തന്നേ, 

൭ എന്നാല് ദൈവം അവരെ എയ്യും; അമ്പുകൊണ്ട അന്൪ 
വെട്ടെന്നു മുറിവേല്ലം. 

൮ അങ്ങനെ സ്വന്തനാവു അവക്ു വിരോധമായിരിക്കയാല് 
അവര് ഇടറിവീഴുവാന് ഇടയാകും ; അവരെ കാണുന്നവരൊക്കെയും 
തല കുലുക്കുന്നു. 

൯ അങ്ങനെ സകല മനുഷ്യരും ഭയപ്പെട്ടു ദൈവത്തിന്െറ പ്രവ 
ത്തിയെ പ്രസ്വാവിക്കും ; അവന്െറ പ്രവൃത്തിയെ അവ൪ ചിന്നിക്കും, 

൧൦ നിതിമാ൯ യഹോവയില് ആനന്ദിച്ചു അവനെ ശരണമാക്കും ടു 
ക്ലൂഭയപരമാത്ഥികഠ എല്ലാവരും പുകഴും, 

പന്ത്രണ്ടാം തിയ്യതി 

മവെക്കുന്നേരത്തേ പ്രാത്ഥന 

൬൫൨൦ സങ്കിത്തനം 

ഭ്ദൈവമേ. സീയോനില് സ്തുതി നിനക്കു യോഗ്യം ; നിനക്കുതന്നേ 6 
കഴിക്കുന്നു. 

൨ പ്രാത്ഥന കേരക്കുന്നവനായുള്ളോവേ, സകല ജഡവും നിന്െറ 
അടുദംയ ലക്കു വരുന്നു. 

നച്ചു 
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൩. എന്െറ അകൃത്യങ്ങള് എന്െറ നേരെ അതിബലമായിരിക്കുന്നു ; 
നീയോ ഞങ്ങളടെ അതിക്രമങ്ങറക്കു പരിഹാരം വരുത്തും. 

ദ: നിന്െറ പ്രാകാരങ്ങളില് പാകേണ്ടതിന്നു നീ തിരഞ്ഞെടുത്തു. 
അടുപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ഭാഗ്യവാന് ടൂ ഞങ്ങ നിന്െറ പിശുഭ്ധമന്ദിരമായ 
നിന്െറ ആലയത്തിലെ നന്മകൊണ്ടു തൃപൃന്മാരാകും. 

൭ ഭൂമിയുടെ എല്ലാ അവൃതികമക്കും ദൂരത്തുമമ സമുദ്രത്തിന്നും ആശ്ര 
യമായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയാം ദൈവമേ. നി ഭയങ്കരകായ്യങ്ങക്ാല് 
നീതിയോടെ ഞങ്ങദരക്കു ഉത്തരമരുള.ന്നു 

൬ അവ൯ ബലം അരെക്കു കെട്ടിക്കൊണ്ടു തന്െറ ശക്തിയാല്. 
പവ്വതങ്ങക്കെ ഉറപ്പിക്കുന്നു. 

൭ അവന് സമുദ്രങ്ങളുടെ മുഗക്കവും തിരമാലകളടെ കോപവും. 
ജമാതികദ ടെ കലഹവും ശമിപ്പിക്കുന്നു. 

൮ ഭൂസീമാവാസികളൃ.ം നിന്െറ ലക്ഷ്ൃങ്ങം നിമിത്തം ഭയപ്പെടുന്നു ; 
തു ഭയത്തിന്െറയും അസ്മമനത്തികന്െറയും ഭിക്കുകളെ. നീ ഫോോഷിച്ചുല്ലസി 
ക്കുമാറാക്കുന്നു 

ന് നീ ഭൂമിയെ സന്ദശിച്ചു നനെക്കുന്നു ; നീ അതിനെ അത്യന്തം, 
പൂഷ്യിയുക്ക.താക്കുന്നു ; ദൈവത്തിന്െറ നദിയില് വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; 
ഇങ്ങനെ നീ ഭൂമിയെ ഒരുക്കി അവക്കു ധാന്യം കൊടുക്കുന്നു. 

൧ഠ നീ അതിനെറ മൃഴവുചാലുകക്ടെ നനെക്കുന്നു നീ അതിന്െറ 
കട്ട ഉ.ടെച്ചു നിരത്തുന്നു ; മഴയാല് നീ അതിനെ കുതിക്കുന്നു ടു അതിലെ 
മുഭ.യെ നീ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. 

൧൭ നീ സംവത്സരത്തെ നിന്െറ നന്മകൊണ്ടും അലങ്കരിക്കുന്നു ; 
നിന്െറ പാതകമ പുഷ്ടിപൊഴിക്കുന്നു. 

൧൨. മരുഭൂമിയിലെ പുല്പ്പുറങ്ങറ പുഷ്ടിപൊഴിക്കുന്നു. കുന്നുകഠ്ം 
ഉല്ലാസം ധരിക്കുന്നു. 

൧൩. മേച്ചല്പ്പുറങ്ങ ആട്ടിന് ക്രട്ടങ്ങററകൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ; 

താഴ്സരകര ധാന്മൃംകൊണ്ടു മൂടിയിരിക്കുന്നു ; അവ ആക്കുകയും പാടുകയും. 

ചെയ്യുന്നു. 
ന൬നന്൩ാ൦ സങ്കിത്തനം 

സവ്ൃഭൂമിയുമായുമ്മോലേ., ദൈവത്തിന്നു ഘോഷിപ്പി൯ ; 
൨ അവന്െറ നാമത്തിനെറ മഹത്വം കിത്തിപ്പി൯ ; അവന്െറ 

സ്കൂതി മഫത്വീകിപ്പിന്. 
൩. നിന്െറ പ്രവൃത്തികഠ ഏത്ര ഭയങ്കരം $; നിന്െറ ശക്തിയുടെ 

വലിപ്പത്താത ശത്രൂക്കഠര നിനക്കു കീഴടങ്ങും 
ദ: സവ്ൃഭൂമിയും നിന്നെ നമസ്കരിച്ചു പാടും ടൂ അവ൪ നിനെറ നാമ 

ത്തിന്നു കീത്തനം പാടും എന്നിങ്ങനെ ദൈവത്തോടു പറവിന്. 
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൫ വന്നു ദ്ദൈവത്തിന്െറ പ്രവൃത്തികളെ. നോക്കുവിന് ടു അവന് 

മനുഷ്ൃപുത്രന്മാരോടുള്ള തന്െറ പ്രവൃത്തിയില് ഭയങ്കരന്. 

൬ അവന് സമുദ്രത്തെ ഉ ണങ്ങിയ നിലമാക്കി ; അവ൪ കാല് നട, 

യായി നടി കടന്നുപോയി ; അവിടെ നാം അവനില് സന്തോഷിച്ചും. 

൭ അവന് തന്െറ ശക്തിയാല് എന്നേക്കും വാഴ്ചന്നു ; അവനെറ ക 

മു ജാതികളെ. നാക്കുന്നു ; മത്സരക്കാ൪ തങ്ങള്ചെത്തന്നേ ഉ യത്തരുതേ. 

൮ വംശങ്ങടേ. നഷുടെ ദൈവത്തെ വാക്ണൂവി൯ : അവനെറ സ്തു 

തിയെ ഉച്ചത്തില് കേദപ്പിപ്പി൯. 

൯ അവന നമ്മെ ജീവനോടെ കാക്കുന്നു ടയ നജ്മുടെ കാലടികറ് 

വഴു തൂവാന് സമ്മതിക്കുന്നതുമില്ല., 

൧൧ ദൈവമേ, നീ ഞങ്ങളടെ പരിശോധിച്ചിരിക്കുന്നു ; വെള്ളി ഈ 

തിക്കഴിക്കുമ്പോലെ നീ ഞങ്ങടെ ഈതിംഴിച്ചിരിക്കുന്നു. 

൧൧ നീ ഞങ്ങളെ. വലയില് അകപ്പെടുത്തി ; ഞങ്ങളൂടെ മുതുകത്തു 

ഒരു വലിയ ഭാരം വെച്ചിരിക്കുന്നു. 

൧൨ നി മനുഷ്യരെ ഞങ്ങളു ടെ തലമേതല് കയറി ഓടിക്കുമാറാക്കി ; 

ഞഞ്ങദ തീയിലും വെള്ളത്തിലും ക്രടി കടക്ഷേണ്ടിവന്നു ടു എങ്കിലും നിഞ 
ങ്ങക്ലെ സമൂഭ്ധിയിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. ടി 

൧൩. ഞാന് ഹോമയാഗങ്ങളു കൊണ്ടു നിന്െറ ആലയത്തിലേക്കു 
വരും ; എനെറ നേച്ചകട്ടെ ഞാന് നിനക്കു കഴിക്കും. 

൧൭: ഞാന് കുഷ്ടത്തില് ആയിരുന്നപ്പോര അവയെ എന്െറ അധ 
രങ്ങളാല് ഉച്ചരിച്ചു, എന്െറ വായാല് നേന്റ. 

൧൫ ഞാന് ആട്ടു കൊററന്മാരുടെ സൌരഭൃവാസനയോടുക്രടെ തടി 
പ്പിച്ച മൃഗങ്ങകെെ നിനക്കു ഹോമയാഗം കഴിക്കും; ഞാന് കാഭകങള്ലെയും 
കോലാട്ടു കൊററന്മാരെയും അപ്ലിക്കും. 

൧൬ സകല ഭക്തന്മാരുമായുമ്മോരേ, വന്നു കേദ്പ്പിന് ടു അവന് എ 
നെറ പ്രാണന്നു വേണ്ടി ചെയുതു ഞാന് വിവരിക്കാം. 

൧൭ ഞാന് എനെറ വായ് കൊണ്ട് അവനോടു നിലവിഭിച്ചു ; എ 
ന്െറ നാവിനയേല്ത അവന്െറ പുകണ്ണ ഉണ്ടായി തന്നു. 

൧൮ ഞാന് എന്റെറ ഹ്രദയത്തില് അകുത്യം കരുതിയിരുന്നുവെങില് 
കത്താവു കേമുക്കയില്ലായിരുന്നു. ! 

൧൯ എന്നാല് ദൈവം കേട്ടിരിക്കുന്നു മ; എന്െറ പ്രാത്ഥനാശബ്ദും 
ശ്രഭ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. 

൨൦ എന്െറ പ്രാത്ഥന തമള്ളിക്കുകയാതെയും തന്െറ ദയ എങ്കല് നി. 
ന്നു എടുത്തുകടയാതെയും ഇരിക്കുന്ന ദൈവം വാക്ണുപ്പെടുമാറാകട്ടെം 



€ ൧൩--കാ. 

. നമ്ാം സകങ്കിത്തനം 

ഭൈവം നമ്മോടു കൃപചെയ്യു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ; അവന് 
തനെറ മുഖത്തെ നമ്മുടെമേല് പ്രകാശിപ്പിക്കമാറാകട്ടെ. 

൨ നിന്െറ വഴി ഭൂമിയിലും നിന്െറ രക്ഷ സകല ജാതികളുടെ ഇ 
'ടയിലും അറിയേണ്ടതിന്നു തന്നേ. 

൩ ദൈവമേ. ജാതികര നിന്നെ സ്തൂതിക്കും ടു സകല ജാതികളൃം 
നിന്നെ സ്തുതിക്കും. 

ര: ജാതികദ സന്തോഷിച്ചു ഫോഷിച്ചുല്ലസിക്കും നീ വംശങ്ങളെ. 
നേരോടെ വിധിച്ചു ഭൂമിയിലെ ജാതികളെ. ഭരിക്കുന്നുവല്ലേ?. 

൫ ദൈവമേ, ജാതിക നിന്നെ സ്തൂതിക്കും ; സകല ജാതികളൃം 
നിന്നെ സൂതിക്കം. 

൬ ഭൂമി അതിന്െറ അനുഭവം തന്നിരിക്കുന്നു ; ദൈവം. നമ്മുടെ 
ലൈവം തന്നേ, നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും. 

൭ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും ; ഭൂമിയുടെ അവൃതികഠ ഒക്കെ 
യും അവനെ ഭയപ്പെടും 

പതിമ്മൂന്നാം തിയ്യതി 
കാലത്തേ പ്രാത്ഥന 

പ്പം സങ്കിത്തനം 

“ഭൈപം എഴുനേല്ലയന്നു ; അവനെറ ശരത്രൂക്കഠം ചിതറിപ്പോകുന്നു ; അവ 

നെ പകെക്കുന്നവരും അവനെറ മമ്പിതനിന്നു ഓടിപ്പോകുന്നു. 

൨ പുക പതറിപ്പയോകുന്നതുപോലെ നീ അവരെ പതറിക്കുന്നു ; 

തീിയിങ്കത മെഴുകു ഉ രുകുന്നതുപോലെ ഭുഷ്ടന്മാ൪ ലൈവസന്നിധിയിത ന 

ശിക്കുന്ന. 

൩. എങ്കിലും നീതിമാന്മാര സന്തോഷിച്ചു ദൈവസന്നിധിയില് ഉ 

ച്ലസിക്കും ; അതേ, അവര സന്തോഷത്തോടെ ആനന്ദിക്കും. 

ഭര: ലൈവത്തിന്നു പാടുവി൯. അവനെറ നാമത്തിന്നു സ്കൂുതി പാടു 

വിന് ടു മരുഭൂമിയില് കരടി വാഹനമേറ: വരുന്നവന്നു വഴി നിരത്തുവി൯ 

യാഹ് എന്നാകുന്നു അവന്െറ നാമം ; അവനെറ മുമ്പില് ഉല്ലസിപ്പി൯. 

൫ ട്രൈവം തനെറ വിശുഭ്ധനിവാസത്തില് അനാഥന്മാക്കു പിതാ 

വും വ്യധവമാക് സ്യായപാലകനും ആകുന്നു. 

൬ ദൈവം ഏകാകികളെ. കുടും ബത്തില് വസിക്കുമാറാക്കുന്നു; അ 

വന് ബഭ്ധന്മാരെ വിടുവിച്ചു സെഭാഗൃത്തിലാക്കുന്നു $ു എന്നാല്, മത്സരി 

കഠം വരണ്ട ഭേശത്തു പാക്കും. 
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൭ ദൈവമേ. നി നിന്െറ ജനത്തിന്നു മുമ്പായി പുറപ്പെട്ടു മരുഭൂ 

മിഷില്ക്രടി നടകൊണ്ടപ്പോഠ൯ 
൮ ഭൂമി കുലുങ്ങി, ആകാശം ദൈവസന്നിധിയില് പൊഴിഞ്ഞു ; ഈ 

സീനായി യിസായേലിനെറ ദൈവമായ ദൈവത്തിന്െറ മുമ്പില് കുലുങ്ങി 

പ്പോയി. 
൯ ദഭദ്ദൈവമേ. നി ധാരാഭം മഴ ലെയ്തിച്ചു ക്ഷിണിച്ചിരുന്ന നി 

നെറ അവകാശത്തെ തണുപ്പിച്ചു. 

൧ഠ നിന്െറ ക്രട്ടം അതില് പാത്തു; ദൈവമേ, നിന്െറ ഭയയാത 
നീ അതു എദ്ധിയവക്കുവേണ്ടി ഒരുക്കിവെച്ചു. 

൧൧ കത്താവു ആങ്ഞേ കൊടുക്കുന്നു ; സുവാത്താടൂതികഠ്ഠ വലിയോ 
രു ഗണമാകുന്നു. 

൧൨ സൈഡ്യൃങ്ങളു ടെ രാജാകടന്മാ൪ ഓടുന്നു, ഓടുന്നു ; വീട്ടില് പാ 
ക്മന്നവ൪ കവച്ച പങ്കിടുന്നു. 

൧൩. നിങ്ങറ്ര തൊഴുത്തുകളൃടെ ഇടയില് കിടക്കുമ്പോ പ്രാവി 
ന്െറ ചിറകു വെള്ളികൊണ്ടും അതിന്െറ തൂവലൃയക പൈമ്പൊന്നുകൊ 

ണ്ടും പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ ആകുന്നു. 

൧൪൭. സവ്യശക്ത൯ അവിടെ രാജാക്കന്മാരെ ചിതറിച്ചപ്പേ:റ൯ സ്പ 
ല്യോനില് ഹിമം പെയ്യുകയായിരുന്നു. 

൧൫ ബാശാ൯പവ്ൃതം ദൈവത്തിന്െറ പവ്യതം ആകുന്നു; ബാ 
ശാന്പപ്പതം കൊടുമുടികല്േറിയ പവ്പതമാകുന്നു. 

൧൬ കൊടുമുടികക്വേറിയ പവ്ൃത്ങ്ങളേ., ദൈവം വസിപ്പാ൯ ഇച്കി 
ച്ചിരിക്കുന്ന പവ്യതത്തെ നിങ്ങ സ്സൂഭ്ധിച്ചു നോക്കുന്നതു എത്തു? യഹോ 
വ അതില് എന്നേക്കും വസിക്കും. 

൧൭ ദൈവത്തിന്െറ രഥങ്ങറ ഖമയിരമായിരവും കോടികോടിയു 
മാകുന്നു  കത്താവുയ അവരുടെ ഇടയില്, സിനായില്,, വിശുഭ്ധമന്ദിര 
ത്തില് തന്നേ. 

൧൮ നി കൂയരത്തിലേക്കു കയറി, ബദ്ധന്മാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു 
പോയിട്ട യാഹ് എന്ന ദൈവം അവിടെ വസിഭേണ്ടതിന്നു നി മനുഷ്യ 
രോടു, മത്സരികച്ചോടുതന്നേ, കാഴ്ച .വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 

൧൯ നമ്മുടെ രക്ഷയാകുന്ന ഭൈവമായി, നാദ്രതോവം നടെ 
ഭാരങ്ങളെ. ചുമക്കുന്ന കത്താവു വാണ പ്പെടുമാറാകട്ടെ. 

൨൦ ദൈവം നമുക്കു മ ഭ്ധാരണങ്ങളുടെ ശൈവം ആകുന്നു ; മരണ | [ിി [ ത്തില് നിന്നുക്മ നിക്കപോക്കുകര കത്താവായ യയഹാവെക്കുള്ളവ തന്നേ. 

൨൧ അതേ, ദൈവം തന്െറ ശത്രുദ്ളെടെ തലയും തഒ ൯൨ അക്ക 
തത്തില് നടക്കുന്നവന്െറ രോമമുള്ള നെവൃകയും തകത്തുകളയും, 
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൨൨ നീ നിന്െറ ശത്രുക്കള.ടെ രക്തത്തിത കാല് മുകോേണ്ടതിന്നും. 
അവരുടെ മാംസത്തില് നിന്െറ നായ്ക്കളുടെ നാവിന്നു ഓഹരി കിട്ടേണ്ട. 
തിന്നും 

൨൩. ഞാന് അവരെ ബാശാനില്നിന്നു മടക്കിവരുത്തും ; സമുദ്ര 
ത്തിന്െറ ആഴങ്ങളില്നിന്നു അവരെ മടക്കിവരുത്തും. 

൨൪. ഭൈവമേ, അവര നിന്െറ എഴുന്നെമ്മത്തു കണ്ടു എന്െറ 
ദൈവവും രാജാവുമായവന്െറ വിശുഭ്ധമന്ദിരത്തേക്കുള്ള ഏഴുന്നെള്ളത്തു 
തന്ന. 

൨൫൭ സംഗീതക്ഷാ൪ മുമ്പില് നടന്നു ; വീണക്കാ൪ പിമ്പില് നടന്നു 
തപ്പൂകൊട്ടുന്ന കനൃകമാ൪ ഇരുപുറവും നടന്നു. 

൨൬ യിസ്രായേലിനെറ ഉറവില്നിന്നുളമ്മോരേ, സഭായോഗങ്ങ: 
മില് നിങ്ങ കത്താവായ ദൈവത്തെ വാക്ൂവിന്. 

൨൭ അവിടെ അവരുടെ നായകനായ ചെറിയ ബെന്പാമീനും, 
യെഫ്രുദാപ്രഭക്കന്മാരും അവരുടെ സംഘവും സെബൂലൂന് പ്രഭക്കന്മാരും. 

നഫ്ലാലിപ്രഭക്കന്മാരും ഉണ്ടു. 
൨൮ നിന്െറ ദൈവം നിനക്കു ബലം കല്ലിച്ചിരിക്കുന്നു; ദൈ 

വമേ, നീ ഞങ്ങശക്കു വേണ്ടി പ്രവത്തിച്ചതു സ്ഥിരപ്ലെടുത്തേണമേ. 

൨൯ യെരൂശലേമിലുള്ള നിന്െറ മന്ദിരംനിമിത്തം രാജാക്കുന്മാ൪. 
നിനക്കു കാഴ്ച കൊണ്ടുവരും. 

൩ഠ ഞാങ്ങണയുടെ ഇടയിലെ ദുഷ്ടജന്തുവിനെയും ജാതികദ. 
വെള്ളിവാഭങ്ങളോടുക്രടെ വന്നു കിഴടങ്ങുംവരെ അവരുടെ കാള.ക്രട്ട. 
ത്തെയും പ്രമുക്കിടാക്കട്ലെയും ശാസിക്കേണമമ ; യുഭ്ധതല്ലപരന്മാരായ ജാതി 
കടെ ചിതറിക്കേണമേ. 

൩.൧ മിസ്രയീിമിതനിന്നു മഹത്തുക്കഠ്ധ വരും ക്രശ് വേഗത്തില്. 
തനെറ കൈകളെ ദൈവത്തിങ്കലേക്കു നീട്ടും. 

൩൨ ഭൂമിയിലെ രാജ്ൃങ്ങള്േ., ഭൈവത്തിന്നു പാട്ടു പാടുവിന് ടു 
കത്താവിന്നു കിത്തനം ചെയ്ത്ി൯. 

൩൩. പുരാതന സ്വഗ്ലാധിസ്വഗ്രങ്ങളില് വാഹനമേവന്നവന്നു 

പാടുവിന് ! ഇതാ, അവന് തന്െറ ശബ്ദത്തെ, ബലമേറിയോരു ശബ്ദ 
ത്തെ കേഠപ്പിക്കുന്നു. 

൩൪: ദൈവത്തിന്നു ശക്തികൊടുപ്പി൯ ; അവന്െറ മഹിമ യിസ്പാ 

യേലിന്മേലും അവന്െറ ബലം ഗേഷഡ്മങ്ങകിലും വിങ്ങുന്നു. 

൩൫ ദൈവമേ. നിന്െറ വിശുഭ്ധമന്ദിരത്തില്നിന്നു നീ ഭയങ്കര 

നായ്ക്കികൂങ്ങുന്നു ; യിസ്വായേലിനെറ ദൈവം തനെറ ജനത്തിന്നു ശദതിയും 

ബലവ്ം കൊടുക്കുന്നു, ദൈവം വാക്രല്പെടമാറാകട്ടെ. 
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പതിമ്മൂന്നാം തിയ്യതി 

വൈക്കന്നേരത്തേ പ്രാത്ഥന 

൬൯ാ൦ സങ്കിത്തനം 

ദൈവമേ, എന്നെ രക്ഷിക്കേണമേ വെള്ളം എന്െറ പ്രാണനോല.ം 

എത്തിയിരിക്കുന്നു. 

൨ ഞാന് നിലയില്ലാത്ത ആഴമുള്ള ചേററില് താഴ്ചന്നു ; ആഴമുള്ള 

വെള്ളത്തില് ഞാന് മുങ്ങിപ്പോകുന്നു ടു പ്രവാഹങ്ങ എന്നെ കവിഞ്ഞൊഴു 

കുന്നു. 

൩ എനെറ നിലവിളിയാത ഞാന് തന്നിരിക്കുന്നു : എന്െറ 
തൊണ്ട ഉ ണങ്ങിയിരിക്കുന്നു ; ഞാന് എന്െറ ലൈവത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചു 
എന്െറ കണ്ണു മങ്ങിപ്പോകുന്നു. 

ദ: കാരണംക്രടാതെ എന്നെ പകെക്കുന്നവ൪ര ഏനന്െറ തലയിലെ 
രോമത്തിലും അധികമാകുന്നു ; വൃഥാ എനിക്കു ശത്രുക്ക്ായി എന്നെ സം 
ഹരിപ്പാ൯ ഭാവിക്കുന്നവര പെരുകിയിരിക്കുന്നു ;; ഞാന് കവച്ച ചെയാ 

ത്തതു തിരികെ കൊടുക്കേണ്ടിവരുന്നും 
ി 

൫ ദൈവമേ നീ എനെറ ഭോഷത്വം അറിയുന്നു ; എന്െറ അക 
തൃങ്ങറ്ം നിനക്കു മറവായിരിക്കുന്നില്ല. 

൬ സൈനമങ്ങളുടെ യഹോവയായ കത്താവേ, നിങ്കല് പ്രത്യാശ 
വെക്കുന്നവ൪ര എന്െറ . നിമിത്തം ലജങ്ജിച്ചുപോകരുതേ $ യിസ്രായേലി 
ന്െറ ദൈവമേ. നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവര് എന്െറ നിമിത്തം നാണി 
ച്ചുപോകരുതേ. 

൭ നിനെറ നിമിത്തം ഞാന് നിന്ദവഹിച്ചു ലജ എന്െറ മുഖത്തെ 
മൂടിയിരിക്കുന്നു. 

൮ എനെറ സഹോദരന്മാക്കു ഞാന് പരദേശിയും എന്െറ അമ്മയു 
ടെ മക്കക്കു അന്നും ആയിത്തിനിരിക്കുന്നു. 

ന് നിന്െറ ആലയത്തെക്കുറിച്ചുമ്മ എരിവു എന്നെ തിന്നുകളഞ്ഞു : 
നിന്നെ നിന്ദിക്കുന്നവരുടെ നിന്ദ എന്െറ മേല് വീണിരിക്കുന്നു. 

ഠാ ഞാ൯ കരഞ്ഞു ഉപവാസത്താത ആത്മതപനം ചെയ്തൂ ; അതും 
എനിക്കു നിന്ദയായ്യീന്നു, 

൧൧ ഞാന് രട്ടുശില എന്റെറ ഉടുപ്പാകി ; ഞാന് അവക്& പഴഞ്ചൊ 
ല്ലായിത്തിന്നു. 

൧൨ പട്ടണവാതില്ലയത ഇരിക്കുന്നവര എന്നെക്കുറിച്ചു സല്ലാപിക്ക 
ന്നു; ഞാന് മല്യപന്മാരുടെ പാട്ടായിരുന്നു. 



൧൩. ഞാനോ യഹോവേ. പ്രസാദകാലത്തു നിന്നോടു പ്രാത്ഥിക്കു 

ന്നു ടു ദൈവമേ. നിന്െറ ഭയയുടെ ബഫ്ുത്വത്താല്. നിന്െറ രക്ഷ്ഷാവി: 

ശ്വസുതയാല് തന്നേ, എനിക്കുത്തരമരുക്ചേണമേ. 
൧൭: ചേററില്തനിന്നു എന്നെ കയഃററണമേ ടട ഞാന് താണുപോക 

രുതേ ; എന്നെ പകെക്കുന്നവരുടെ കയ്യില്നിന്നും ആഴമള്ള വെള്ളത്തില് 

നിന്നും എന്നെ വിടുവിക്കേണമേ. 
൧൫ ജലപ്രവാഹം എനെറ മീതെ കവിയരുതേ; ആഴം എന്നെ. 

വിഴുങ്ങരുതേ ;ു കുഴി എന്നെ അടച്ചുകൊട ടൂ കയുമരുതേ. 
൧൬ യഫോവേ, എനിക്കുത്തരമരുേണമേ ടഃ നിന്െറ ഭയ നല്ലതു 

ല്ലോ; നിന്െറ കരുണയുടെ ബഹ്ുത്വപ്രകാരം എങ്കലേക്കു തിരിയേ 

ണേ 

൧൭ അടിയന്നു തിരുമുഖം മറെക്കരുതേ ടു ഞാ൯ കഷ്ടത്തില് ഇരിദം 

യാത ഭവഗത്തില് എനിക്കുത്തരമരുക്രേണമേ. 

൧൮ ഏനറെറ പ്രാണനോടു അടുത്തുവന്നു അതിനെ വീണ്ടുകൊടക്കേ. 

ണമേ; എനെറ ശരത്രുക്കരനിമിത്തം എന്നെ വീണ്ടെടടടേണമേ. 

൧൯ എനിക്കുള്ള നിന്ദയും ലജ്ജയും അപമാനവും നീ അറിയുന്നു 

എനെറ വൈരികഠ എല്ലാവരും നിന്െറ ദൃഷ്ടിയില് ഇരിക്കുന്നു. 

൨ഠ നിന്ദ എഏനെറ ഹൃദയത്തെ തകത്തു, ഞാ൯ ഏററവും വിഷാദി 

ചിരിക്കുന്നു ; വല്ലവന്നും സഹതാപം തോന്നുമോ എന്നു ഞാന് നോക്കി 

ക്കൊണ്ടിരുന്നു  ഭമക്കം തോന്നിയില്ല; ആമശ്വസിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ടോ: 

എന്നും നോക്കികൊണ്ടിരുന്നു ; ആരെയും കണ്ടില്ലതാനും. 

൨൧ അവ൪ എനിക്കു തിന്നുവാന് കൈപ്പു തന്നു ; എനെറ ഭാഹ. 

ത്തിന്നു അവര് എനിക്കു ചൊവുക്ക കുടിപ്പാന് തന്നു. 

൨൨ അവരുടെ മേശ അവരുടെ മുമ്പില് കണിയായും അവ൪ 

സുഖത്തോടിരിക്കുമ്പോഠ് കുടുകായ്ും തീരട്ടെ. 

൨൩. അവരുടെ കണ്ണു കാണാതവക്തൂ്സും രുണ്ടുപോകട്ടെ ; അവ 

രുടെ അര എപ്പോഴും ആടുമാറാക്കേണമേ. 

൨൭. നിന്െറ ക്രോധം അവരുടെമേല് പകരേണമേട്ു: നിന്െറ 

മ ഗ്രകോപ്പം അവരെ പിടിക്കുമാറാകട്ടെ. 

൨൫ അവരുടെ വാസസ്ഥലം ശ്രുന്ൃമായിപ്പോകട്ടെ 4; അവരുടെ, 

ക്രടാരങ്ങകില് ആരും പാക്കാതിരിക്കട്ടെ. 

൨൬ നീ ദണ്ഡിപ്പിച്ചവനെ അവർ മപദ്വിക്കുന്നു ; നീ മുറിവേല്ലി 

ച്ചവരുടെ വേദനയെ അവ൪ വിവരിക്കുന്നു. 

൨൭ അവരുടെ അകൃതൃത്തോടു അകുതയം കൂട്ടേണമേ $ നിന്െറ 

നീതിയെ അവര പ്രാപിക്കരുയേ. 

൨൮ ജീവന്െറ പുസൂകത്തില്നിന്നു അവരെ മായിച്ചുകക്യേണ 

മേ; നീതിമാന്മാരോടുക്രടെ അവരെ എഴുതരുതേ. 
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൨൯ ഞാനോ എളിയവനും ദുദഖിതനും ആകുന്നു ; ദൈവമേ, 

നിന്െറ രക്ഷ എന്നെ മൃയത്തുമാറാകട്ടെ. 

൩൦ പാട്ടോടെ ഞാന് ലൈവത്തിനെറ നാമത്തെ സ്തുതിക്കും യ സ്പോ 

തൂത്തോടെ അവനെ മഹഫത്വപ്പെടുത്തും. 

൩൭൧ അതു യഹോവെക്കു കാലയെകാളും കൊമ്പും കുളമ്പും ഉള്ള. 
മൂരിയെക്കാടും പ്രസാഭകരമാകും, 

൩൨. സൌമ്യതയുള്ളവ൪ അതു കണ്ട സന്തോഷിക്കും $; ദൈവത്തെ 
അന്വേഷിക്കുന്നവരേ. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഒജീവികട്ടെ. 

൩൩ യഹാവ ദരിദ്ൂന്മാരുടെ പ്രാത്ഥന കേറിക്കുന്നു ; തന്െറ 
ബഭ്ധന്മാരെ നിന്ദിക്കുന്ന തുമില്ല. 

൩൭: ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രങ്ങളും അവയില് ചരിക്കുന്ന സക 

ലവും അവനെ സ്തുതിക്കട്ടെ. 

൩.൭ ദൈവം സിയോനെ രക്ഷിക്കും ; അവന് യ്യെഫ്രമാ നഗരങ്ങ 
ടെ പണിയും ടു അവര അവിടെ പാത്തു അതിനെ കൈവശമാക്കും. 

൩൬ അവനെറ ദാസന്മാരുടെ സന്തതി അതിനെ അവകാശമാ 
ക്കും ; അവനെറ നാമത്തെ സ്ന്റേഹിക്കുന്നവര അതില് വസിക്കും. ക, 

൭00൦ സ ങ്കിത്തനം 

ഭൈവമേ. എന്നെ വിടുവിപ്പാന്, യഹോവേ. എന്നെ സഹായിപ്പാന് 
വേഗം വരേണമേ. 

൨ എനിക്കു പ്രാണഹാനി വരുത്തുവാന് നോക്കുന്നവര ലജങ്കമിച്ചു 

മിച്ചുപോകട്ടെ ; എന്െറ അനത്ഥത്തിത് സന്തോഷിക്കുന്നവര പിന്തിരി 
ഞു അപവഥാനം ഏച്ലട്ടം 

൩. നന്നായി നന്നായി എന്നു പറയുന്നവര് തങ്ങളുടെ നാണംനി 

മിത്തം പിന്തിരിഞ്ഞുപോകട്ടെ. 

ഭം നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവരൊക്കെയും നിന്നിത ഖനന്ദിച്ചു സ 
ന്തോഷികുട്ടെ ു നിന്െറ രക്ഷയെ ഇച്ഛിക്കുന്നവ൪ : ദൈവം മഹത്വമുള്മ 
വനെന്നു എപ്പോഴും പറയട്ടെ. 

൫ ഞാനോ എളങള്ലിയവനും ഒരിദ്രനും ആകുന്നു ടു ദൈവമേ, എന്െറ 
അടുക്കല് വേഗം വഭരണമേട്ട നി തന്നേ എന്െറ സഹായവും എന്നെ 
വിടുവിക്കുന്നവനും ആകുന്നു ; യഹോവേ, താമഡിക്ുകതതേ. 



പതിന്നാലാം തിയ്യതി 

കാലത്തേ പ്രാത്ഥന 

൭൧൦ സങ്കീത്തനം 

'യഹോവേ. ഞാന് നിന്നില് ആശ്രയിക്കുന്നു ; ഞാന് ഒരുനാളും ലജ്ജിച്ചു 

.പോകരുതേം 
൨ നിന്െറ നീതിനിമിത്തം എന്നെ ഉഭ്ധരിച്ചു വിടുവിക്കേണമേ ; 

നിന്െറ ചെവി എങ്കലേക്കു ചായിച്ചു എന്നെ രക്ഷിക്കേണമേ. 

൩ ഞാന് എപ്പോഴും വന്നു പാകേണ്ടതിന്നു നീ എനിക്കു ഉറപ്പുള്ള 

പാറയായിരികേണമേ ; എന്നെ രക്ഷിപ്പാന് നീ കല്ലിച്ചിരിക്കുന്നു ; നീ 

എനെറ പാറയും എനെറ കോട്ടയും ആകുന്നുവല്ലോം 

ദ: എന്െറ ദൈവമേ, ഭൂഷ്ടനെറ കയില്നിന്നും നീതികേടും ക്രൂര 

തയും ഉ ഉമവനെറ കയ്യില്നിന്നും എന്നെ വിടുവിക്കേണമേ. 

൫ യഹോവയായ കത്താവേ. നി എന്െറ പ്രത്യാശയാകുന്നുടു ബാ 

ലൃംമുതല് നീ എന്െറ ആശ്രയം തന്നേ, 

൬ ഗഭംമുതല് നി എന്നെ താങ്ങിയിരിക്കുന്നു മ എന്െറ അമ്മയുടെ 

ഉ ധരത്തിതനിന്നു എന്നെ എടുത്തവന് നീ തന്നേ ; എന്െറ സ്റൂുതി എ 

പ്പോഴും നിന്നെക്കുറിച്ചാകുന്നു. 

൭ ഞാന് പലക്ും കരത്ഭുതം ആയിരിക്കുന്നു ; നീ എന്െറ ബലമുള്ള 

സങ്കേതമാകുന്നു. 
൮ എനെറ വായ് നിന്െറ സ്കൂതികൊണ്ടം ഇടവിടാതെ നിന്െറ 

പ്രശംസകൊണ്ടും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

൯ വാഭ്ധകൃകാലത്തു നീ എന്നെ തള്ളിക്കയരു 

ക്കുമ്പോധ എന്നെ ഉ.പേക്ഷിക്യുമരുതേ. 

൧൧0 എന്െറ ശത്രുക്കഠി എന്നെക്കുറിച്ചു സംസാരിക്കുന്നു ; എന്െറ 

പ്രാണഫാനിക്കായി കാത്തിരി ക: ന്നവ൪ക്രടിയാലോചിക്കുന്നു. 

൧ ദൈവം അവനെ മപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു 4 പിന്തുടന്നു പിടി 

പ്പി൯ ; വിടുവിപ്പാന് ആരുമില്ല എന്നു അവർ പറയുന്നു. 

൧൨ ദൈവമേ, എന്നോടു അകുന്നിരിക്കരുതേ ; എന്െറ ദൈവ 

തേടു ബലം ക്ഷയി 

മേ, എന്നെ സഹായിപ്പാ൯ വേഗം വരേണമേ. 

൧൩ എനെറ പ്രാണന്നു വിരോധികളായവര്൪ ലജ്ളിച്ചു നശിച്ചു 

പോകട്ടെ ; എനിക്കു അനത്ഥം അന്വേഷിക്കുന്നവര നിന്ദകൊണ്ടം ലജ്ച 

കൊണ്ടും മൂടിപ്പോകട്ടെ. 

ദ: ഞാനേ ഏപല്പോഴം പ്രത്യാ 

സതൂതിക്കും. 

൧൫ എഒ 

യ്യെയും വജ്ൂ്റ്ക്കും 

ശിക്കും ; ഞാന് മേച്ലയമേല് നിന്നെ 

൯൨ വായ്' ഇടവിടാതെ നിന്െറ നീതിയെയും രക്ഷ്മ 

അവയുടെ സാഖ്ഖു എനിക്കു അറിഞ്ഞുകൂടാ. 
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൧൬ ഞാ൯ യഹോവയായ കത്താവിന്െറ വിയ്യപ്രവൃത്തികളോട 
ക്രടെ വരും; നിന്െറ നീതിയെ മാത്രം ഞാന് കിത്തിക്കും. 

൧൭ ദൈവമേ. എന്െറ ബാല്യംമുതല് നീ എന്നെ ഉപദേശിച്ചി 
രിക്കുന്നു ; ഇന്നുവരെ ഞാന് നിന്െറ അത്ഭളത പ്രവൃത്തികകലെ. അറിയിച്ചു 

മിരിക്കുന്നു. 
൧൮ ദൈവമേ. അടുത്ത തലമുറയോടു ഞാന് നിന്െറ ഭൂജത്തെയും 

: വരുവാനുമ്ല എല്ലാവരോടും നിന്െറ വീയ്യപ്രവൃത്തിയെയും അറിയിക്കു 
പവോളം വാഭ്ധകുവും നരയും ഉള കാലത്തും എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കരുതേ. 

൧൯ ദൈവമേ, നിനെറ നീതിയും അതുന്നതമായിരിക്കുന്നു ; മഹാ 
കായ്യയങ്ങളെ. പ്രവത്യിച്ചിട്ടുുള ദൈവമേ, നിന്നോടു തുല്യ൯ തആരുകൂളൂ ? 

൨൦ അനവധി കഷ്ടങ്ങളും അനത്ഥങ്ങളും ഞങ്ങളടെ കാണുമാറാ 
ക്കിയവനേ, നീ ഞങ്ങളെ വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കും; ഭൂമിയുടെ ആഴങ്ങളില് 
നിന്നു ഞങ്ങളടെ തിരികെ കയററ്ും. 

൨൧ നീ എന്െറ മഹത്വം വഭ്ധിപ്പിച്ചു എന്നെ വീണ്ടും ആശ്വസി 
പ്ലിക്കേണമേ. 

൨൨ എന്െറ ദൈവമേ, ഞാനും വീണകൊണ്ടു നിന്നെയും നിന്െറ 
വിശ്വസുതയെയും സൂതിക്കും ; യിസ്രായേലിനെറ പരിശുഭ്ധനായുള്ളോവേ. 
ഞാന് കിന്നരംകൊണ്ടു നിനക്കു സ്പൂതിപാടും. റു 

൨൩. ഞാന് നിനക്കു സ്തൂതിപാടുമ്പോഠ എന്െറ അധരങ്ങളും നി 
വ്ണ്ടെടുത്ത എന്െറ പ്രാണനും ഷോഷിച്ചാനന്ദിക്കും. 

൨൪൭: എന്െറ നാവും ഇടവിടാതെ നിന്െറ നിതിയെക്കുറിച്ചു 
സംസാരിക്കും ടു എനിക്ക അനത്ഥം അന്വേക്കിക്കുന്നവ൪ ലജ്്യിച്ചു ഭ്രമിച്ചു 
പോയിരിക്കുന്നു. 

9൨൦൦ സദിത്തനം 

ഭൈവമേ. രാജാവിന്നു നിന്െറ സ്ായവും രാജകുമാരന്നു നിന്െറ 
നീതിയും നപ്പേണമേ, 

൨ അവന് നിന്െറ ജനത്തെ നീതിയോടും നിന്െറ എളിയവരെ 
ന്യായത്തോടും ക്രടെ പരിപാലിക്കട്ടെ. 

൩. നിതിയാല് പവ്യതങ്ങളിലും കുന്നുകളിലും ജനത്തിന്നു സമാ 
ധാനം വിഉയട്ടെ. 

ദ: ജനത്തില് എക്പിയവക്ു അവന് ന്യായം പാലിച്ചുകൊടുകട്ടെ ; 
ഭരിദൂജനത്തെ അവന രക്ഷിക്കയും പീഡിപ്പിക്കുന്നവനെ കക്ഷ 
യും ചെയ്യട്ടെ, 

൫ സൂയച്ര്രന്മാരുമ്മ കാലത്തോഭവും അവര തലമുറതലമുറയായി 
നിന്ന ഭയപ്പെടട്ടെ. 

16 
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൬ അരിഞ്ഞ പുല്പുറത്തു പെയ്യുന്ന മഴപോലെയും ഭൂമിയെ നനെ 

ക്കുന്ന വന്മഴപോലെയും അവന് ബഇറങ്ങിവരട്ടെ. 

൭ അവനെറ കാലത്തു നീതിമാന്മാര തഴെകുട്ടെ ; ചന്ര്രനുള്കേട. 

ത്തോ ം സമാധാനസമുഭ്ധി ഉണ്ടാകട്ടെ. 

൮ അവന് സമുദ്രംമുതല് സമുദ്ദംവരെയും നടിമുതല് ഭൂമിയുടെ അ. 

ററങ്ങശവരെയും ഭരിക്കട്ടെ. 

ന് മരുഭൂമിയില് വസിക്കുന്നവര അവന്െറ മുമ്പില് വണഞങ്ങട്ടെ 

അവന്െറ ശത്രുക്ക പൊടിമണ്ണ്ൂ നക്കട്ടെ. 

൧ഠ തശിശിലെയും മീപുകളിലെയും രാജാക്കന്മാര കാഴ്ഗു കൊണ്ടു. 

വരട്ടെ ; ശെബയിലെയും സെബയിലെയും രാജാക്കുന്മാ൪ര കപ്പം കൊടു 

ക്കട്ടെ. 
൧൧ സകല രാജാക്കന്മാരും അവനെ നമമയ്കരിക്കട്ടെ : സകല ജാതി 

കളം അവനെ സേവികുട്ടെ. 

൧൨ അവന് നിലവിളിക്കുന്ന ഭരിദ്നെയും സഹായമില്ലാത്ത എള്ളി' 

യവനെയും വിടുവിക്കുമല്ലോ. 

ച ൭൭൪൭. എളിയവനെയും ഒരിദ്രനെയും അവന് ആദരിക്കും ; ദരിദ്രന്മാ 

രുടെ ജീവനെ അവന് രക്ഷിക്കും. 
൧൪. അവരുടെ പ്രാണനെ അവന് പീഡയിതനിന്നും സാഹസ. 

ത്തില് നിന്നും വീണ്ടെടുക്കും ; അവതുടെ രക്തം അവന്നു വിലയേറിയതാ 

യിരിക്കും. 

൧൫ അവന് ജീവിച്ചിരിക്കും ; ശെബപെന്നു അവന്നു കാഴ്ചവരും $, 

അവന്നുവേണ്ടി എപ്പോഴം പ്രാത്ഥന കഴിക്കും ; ഇടവിടാതെ അവനെ 

അനുഗ്രഫക്കുഠം 

൭൧൬ ദേശത്തു പവയ്ൃതങ്ങളുടെ മുക്കില് ധാന്ൃസമൂഭ്ധിയുണ്ടാകും 

അതിന്െറ വി&ഉവു ലെബാനോനെപ്പോലെ കൂ.ലയും ടു നഗരവാസികക. 

ഭൂമിയിലെ സസ്ൃംപോലെ തഴെക്കും. 

൧൭ അവന്െറ നാമം എന്നേക്കും ഇരിക്കും ; അവന്െറ നാമം സൂ. 

യ്യന് ഉങ്കേടത്തോള.ം നിലനില്ലം ; മനുഷ്യ൪ അവന്െറ പേ൪ ചൊല്ലി 

അന്വയോസ്ം അനുഗ്രഹിക്കും ; സകല ജാതികളും അവനെ ഭാഗ്ൃവാ൯ 

എന്നു പപറയ്ുംം 

൧൮ താന് മാത്രം അത്ഭതങ്ങളെ. ചെയ്യുന്നവനായി യിസ്രായേലി 

നെറ ദൈവമായി യഹോവയായ ദൈവം വാക്ണ്പ്പെടമാറാകട്ടെ. 

൧൯ അവന്െറ മഹത്വമുമ്മ നാമം എന്നേക്കും വാക്പ്പെടമാറാകു 

ട്ടെ; ഭൂമി മുഴുവനും അവന്െറ മഹത്വംകൊണ്ടു നിറയുഥാറാകട്ടെം: 

ആമേന്, ആമേന്. 



ഥ് 

പതിന്നാലാം തിയ്യതി 

വൈക്കന്നേരത്തേ പ്ര്രാത്ഥന 

൭൮൨൦ സങ്കിത്തനം 

ഭൈപവം യിസ്രായേലിന്നു. നിമ്മല ഹൃദയമള്ളവക്ു തന്നേ നല്ലവന് ആകു 
നു നിശ്ചയം. 

൨ എന്നാല് എന്റെറ കാലുകര ഏകദേശം ഇടറി 4 എന്െറ കാല 
ടിക ഏറെക്കുറെ വഴുതിപ്പോയി. 

൩ ഭൃഷ്ടന്മാരുടെ സൌഖ്യം കണ്ടിട്ടു എനിക്കു അഹക്കാരികളലോടു. 
അസൂയ തോന്നി. 

ദ: അവക്ട വേദന ഒട്ടുഥില്ലല്ലോ ; അവരുടെ ദേഹം തടിച്ചുരുണ്ടി 
രിക്കുന്നു 

൫ അവ൪ മ൪തൃരെപ്പപോലെ കഷ്ടത്തില് ആകുന്നില്ല ; മറ൮ മനു 
ഷ്യരെപ്പോലെ ബാധികുപ്പെടുന്നതുമില്ല. 

൬ ആകയാല് ഡംഭം അവകു് മാലയായിരിക്കുന്നു ; ബലാല്ല്യാരം 
വസ്റരംപോലെ അവരെ ചുററിയിരിക്കുന്നു, [ 

൭ അവരുടെ ക്കുക പുഷ്ടികൊണ്ടു ഉന്തിനില്ലുന്നു യു അവരുടെ 
ഹൃദയത്തിലെ നിരൂപണമങ്ങ കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു, 

൮ അവര പരിഫസിച്ചു ഭഷ്തയോടെ ഭീഷണി പറയുന്നു; ഉന്ന 
തഭാവത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നു. 

൯ അവര വായ്' ആകാശത്തോ ഉൃയത്തുന്നു ടു അവരുടെ നാവു 
ഭൂമിയില് സഞ്ചരിക്കുന്നു. 

൧ഠ അതുകൊണ്ടു അവന് തന്െറ ജനത്തെ ഇതിലേക്കു തിരിക്കു. 
ന്നു യ അവ൪ ധാരാക്ചം വെള്ളം വലിച്ചു കുടിക്കുന്നു. 

൧൭൧ ദൈവം എങ്ങനെ അറിയുന്നു * അതുന്നതന്നു അറിവുണ്ടോ ? 
എന്നു അവ൪ പറയുന്നു. ടി 

൧൨ ഇങ്ങനെ ആകുന്നു ഭഷ്ടന്മാ൪ ; അവര നിതൂം സ്വസ്ഥത അനു 
ഭവിച്ചു സമ്പത്തു വഭ്ധിപ്പിക്കുന്നു. 

൧൩. എന്നാല് ഞാന് എന്െറ ഹൃദയത്തെ ശുഭ്ധീകരിച്ചതും എന്െറ 
കൈകക്ടെ കുററമില്ലായ്കകയില് കഴുകിയതും വൃത്ഥമത്രേ. 

ര: ഞാ൯ ഇടവിടാതെ ബാധിതനായിരുന്നു മ ഷസ്സറതോവും 
ഒണ്ഡികുപ്പെട്ടും ഇരുന്നു. 

൧൭ ഞാന് ഇങ്ങനെ സംസാരിപ്പാന് വിചാരിച്ചെങ്കില് ഇതാ, ഞാന് 
നിന്െറ മക്കള ടെ തലമുറയോടു ദ്രോഹം ചെയ്യുമായിരുന്നു, 

൧൬ ഞാ൯ ഇതു ഗ്രഹിപ്പാ൯ നിരൂപിച്ചപ്പോശ എനിക്കു പ്രയാസ 
മായി തോന്നി 
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൧൭ ഒടുവില് ഞാ൯ ദൈവത്തിന്െറ വിശുഭ്ധ മന്ദിരത്തില് ചെന്നു 
അവരുടെ അന്തം എന്താകും എന്നു ചിന്തിച്ചു. 

൧൮ നിശ്ചയമായി നീ അവരെ വഴുവഴുപ്പില് നിത്തുന്നു ; നി അവ 
രെ നാശത്തില് തള്ളിയിടുന്നു. . 

൧൯ എത്ര ക്ഷണത്തില് അവര് ശ്രുന്യമാഡ്യ്യോയി ! അവര മെരുദ്ര 
ചകള്വാത അശേഷം മുടിഞ്ഞുപോയിരിക്കുന൯. 

൨൦ ഉുണരുമ്പോഠ ഒരു സ്വപ്ലത്തെപ്പോലെ കത്താവേ. നീ മൂണ 
രുമ്പോ അവരുടെ രൂപത്തെ തുച്ഛികരിക്കും. 

൨൭ ഇങ്ങനെ എന്െറ ഹൃദയം വ്ൃയസനിക്കയും എന്െറ അന്തരംഗ 
ത്തിത കുത്തുകൊല്പടൂ.കയും ചെയ്യപ്പോഠ്ര 

൨൨ ഞാന പൊട്ടനും ഒന്നും അറിയാത്തവനും ആയിരുന്നു ; 
നിന്െറ മുമ്പിത മൂഗംപോലെ ആയിരുന്നു. 

൨൩. എന്നിട്ടും ഞാ൯ ഏപ്പോഴും നിന്െറ അടുക്കല് മരിക്കുന്നു 
നീ എന്നെ വലമൈക്കു പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. 

൨൪: നിന്െറ ആലോചനയാല് നീ എന്നെ നടത്തും ടു പിന്നെത്തേ 

തില് മഹത്വത്തിലേക്കു എന്നെ കൈക്കൊടള.ംം 
൨൫ സ്വശ്ശശത്തില് എനിക്കു ആരുകൂളൂ. ? ഭൂമിയിലും നിന്നെയല്ലാതെ 

ഞാന ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. 
൨൬ എനെറ മാംസവും ഹൃലയവും ക്ഷയിച്ചുപോകുന്നു യ; ദൈവം 

എന്നേക്കും എന്െറ ഹൃദയത്തിന്െറ പാറയും എന്െറ കാഹരിയും 
ആകുന്നു. 

൨൭ ഇതാ, നിന്നോടു അകന്നിരിക്കുന്നവര നശിച്ചുപോകും ; 
നിന്നെ വിട്ടു പരസംഗം ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും നീ സംഹരിക്കും. 

൨൮ എന്നാല് ദൈവത്തോടു അടുത്തിരിക്കുന്നതു എനിക്കു നല്ലതു 
നിന്െറ സകല പ്രവൃത്തികളെയും വദ്്്തിക്കേണ്ടതിന്നു ഞാന് യഹോവ 

യായ കത്താവിനെ എന്െറ സങ്കേതമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 

ഉര്ധാം സങ്കിത്തനം 

ഒദൈവമേ. നീ ഞങ്ങളടെ. സദാകാലത്തേക്കും തക്കികുകഞ്ഞതു എന്തു? 

നിന്െറ മേച്ചല്പുറത്തെ ആടുകളടെ നേരെ നിന്െറ കോപം പുകയു 

ന്നതു എന്തു് 
൨ നീ പണ്ടുപണ്ടേ സമ്പാദിച്ച നിന്െറ സഭയെയും നീ വീണ്ടെടു 

ത്ത നിസെറ അവകാശഗോത്രത്തെയും നീ വസിച്ചുപോന്ന സീയോന്പ 

വൃതത്തെയും ഓക്കേണമേ. 

൩ നിതൃശ്രമ്ൃങ്ങളിലേക്കു നിന്െറ കാലടി വെക്കേണമേു ശത്രു 

ചിശുഭ്ധമന്ദിരത്തിൽ സകലവും നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 
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൫: നിന്െറ വൈരികമ നിന്െറ സമാഗമനസ്ഥലത്തിന്െറ നടു 

വില് അലനൃന്നു; തങ്ങളുടെ കൊടികകെ അവ൪ അടയാളങ്ങഭ്ായി 

നാട്ടിയിരിക്കുന്നു. 
൫ അവര മരക്രട്ടത്തിന്മേല് കോടാലി ഓങ്ങുന്നതുപോലെ തോന്നി. 
൬ ഇതാ, അവര് മഴുകൊണ്ടം ചുററികകൊണ്ടും അതിന്െറ ചിത്ര 

പ്പണികമെ ആകപ്പാടെ തകത്തുകയുന്നു. 

൭ അവര് നിന്െറ വിശുഭ്ധ മന്ദിരത്തിന്നു തീ വെച്ചുടു തിരുനാമ 
ത്തിന്െറ നിപാസത്തെ അവ൪ ഇടിച്ചുനിരത്തി അശുഭ്ധമാക്കി. 

൮ നാം അവരെ നശിപ്പിച്ചകകക എന്നു അവ൪ ഉമ്മംകൊണ്ടു 
പറഞ്ഞു ; ദേശത്തില് ദൈവത്തിന്െറ എല്ല്ലാ പള്ളികള്ലെയും ചുട്ടുകളഞ്ഞു. 

ന് ഞങ്ങ ഞങ്ങളുടെ അടയാല്ചങ്ങക്ലെ കാണുന്നില്ല മ യാതൊരു 
പ്രവാചകനും ശേഷിച്ചിട്ടില്ല ; ജതു എത്രത്തോകം എന്നറിയുന്നവന്൯ 
ആരും ഞങ്ങ ടെ ഇടയില് ജല്ല. ല് 

൧൧ ദൈവമേ, വൈരി ഏഎത്രത്തോദം നിയിക്കും? ശത്രു നിന്െറ 
നാമത്തെ എന്നേക്കും ദുഷിക്കുമോ ? 

൧ നിന്െറ കൈ. നിന്െറ വലങ്മകൈ നീ വലിച്ചുകള.യുന്നതു 
എത്തു ? നിന്െറ മടിയിതനിന്നു അതു എടുത്തു അവരെ മുടിക്കേണമേ. 

൧൨ ദൈവം പുരാതനമേ എന്െറ രാജാവാകുന്നു ; ഭൂമിയെ 
മദ്ധ്യേ അവന് രക്ഷ പ്രവത്തിക്കുന്നു. 

൧൩. നിന്െറ ശക്തികൊണ്ടു നീ സമുദ്രത്തെ വിഭാഗിച്ചു ടു വെള്ള. 
ത്തിലുള്ള തിമിംഗലങ്ങളുടെ തലകളെ. ഉൂടെച്ചുകളഞ്ഞു. 

൧൪. ലിവ്യാഥാന്െറ തലകളെ നി തകത്തു ; മരുവാസികട്പായ ജന 

ത്തിന്നു അതിനെ ആഹാരമായി കൊടുത്തു, 
൧3 നീ മുറവും ഒഴുക്കും തുറന്നു വിട്ടു, മഹാനഭികള്ടെ. നീ വററ 

ചൂകടഞ്ഞു. 
൧൬ പകല് നിനക്കുള്ളതു; രാവും നിനക്കുള്ളതു വെളിച്ചത്തെയും 

സൂയ്യനെയും നീ ചമെച്ചിരിക്കുന്നു. 
൧൭ ഭൂസിമകക്കെ ഒക്കെയും നീ സ്ഥാപിച്ചു ; നീ കൃ്ണുകാലവും ശീത 

കാലവും നിയമിച്ചു. 
൧൮ യഹോവേ. ശത്രു നിന്ദിച്ചിരിക്കുന്നതും മൂഡജാതി തിരുനാമ. 

ത്തെ ദുഷിച്ചിരിക്കുന്നതും ഓക്കേണമേ. 
൧൯ നിന്െറ കുവൃപ്രാവിനെ ഭുഷ്ളുഗത്തിന്നു ഏല്ലിക്കരുതേ 

നിന്െറ എകിയവരുടെ ജീവനെ എന്നേക്കും മറക്കരുതേ. 
൨൦ നിന്െറ നിയമത്തെ കടാക്ഷികേംണമേ  ഭൂമിയിചെ അന്ധകാ 

രസ്ഥലങ്ങദം സാഹസനിവാസങ്ങദകൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന. 
൨൭ പീഡിതന്൯ ലജ്ി ച്ചു പിന്തിരിയരുതേ ; എങ്കിയവനും ദരിദ്ര 

നും നിന്െറ നാമത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ. 
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൨൨ ദൈവമേ, എഴുന്നേററു നിന്െറ വൃവഹാരം നടത്തേണമേ 

മുഡന് ഇടവിടാതെ നിന്നെ നിന്ദിക്കുന്നതു ഓക്കേണമേ, 
൨൯. നിന്െറ വൈരികളടെ ആരവം മറക്കരുതേ ; നിന്െറ, എതി 

രാളികളുടെ കലഹം എപ്പോഴും പൊങ്ങികകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 

പതിനഞ്ചാം തിയ്യതി 

കാലത്തേ പ്രാത്ഥന 

ത്താം സജിത്തനം 

൭ ഭെവമേ. ഞങ്ങ നിനക്കു സ്ോത്രം ചെയ്യുന്നു ; ഞങ്ങമ നിനക്കു സ്നോ 

ത്രം ചെയ്യുന്നു ; നിന്െറ നാമം അടുത്തിരിക്കുന്ന ; ഞങ്ങറ് നിനെറ,അതി 

ശയ്പ്രല്ത്തികടെ ഘോഷിക്കുന്നു. 
൨ സമയം വരുമ്പോ ഞാന് നേരോടെ വിധിക്കും. 

൩ ഭൂമിയും അതിലെ സകല നിവാസികളം ഉ. രുകിപ്പോകുയ്മോറ 

ഞാന് അതിന്െറ രതൂണുകട്ലെ ഉറപ്പിക്കുന്നു. 
൪. ഡംഭം കാട്ടരുതെന്നു ഡംഭികക്ചോടും കൊമ്പുയത്തരുതെന്നു ഭു 

ഷ്കന്മാരോടും ഞാന് പറയുന്നു. 

൫ നിങ്ങളുടെ കൊമ്പു മേലോട്ടു ഉൂയത്തരുതു ; ശാധൃത്തോടെ സം 

സാരിക്കയുമരുതൂ. 
൬ കിഴക്കനിന്നല്ലം, പടിഞ്ഞാവുനിന്നല്ല, തെക്കുനിന്നുമല്ല ഉയച്ച 

വരുന്നതു. 
൭ ദൈവം സ്യായാധിപതിയാകുന്നു മു അവന് ഒരുത്തനെ താച്ഛക 

കയും മറെറാരുത്തനെ ഉയത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. 

൮ യഹോവയുടെ കയ്യില് ഒരു പാനപാത്രം ഉണ്ടു ; വീഞ്ഞു നുരെ 

ക്കുന്നു ; അതു മല്ൃംകൊണ്ട നിറെഞ്ഞിരിക്കുന്നു ; അവന് അതിതനിന്നു പ 

കരുന്നു ; ഭൂമിയിലെ സകല ഭുഷ്ടന്മാരും അതിന്െറ മട്ടു വലിച്ചുകടിക്കും. 

൯ ഞാനോ എന്നേക്കും പ്രസ്പാവിക്കും ;; യാക്കോബിന്െറ ദൈവ 

ത്തിന്നു സ്കതിപാടും. 

൧൦ ദുഷ്ടന്മാരുടെ കൊമ്പുകങള്ലൊക്കൊയും ഞാന് മുറിച്ചുകടയും നീ 

തിമാന്മാരുടെ കൊമ്പുകല്ലോ ഉയന്നിരിക്കും. 

൭൩൬0൦ സങ്കിത്തനം 

ദൈവം യ്യെഫ്രലയില് പ്രസിഭ്ധനാകുന്നു അവന്െറ നാമം യിസ്പായേ 

ലിത വലിയതാകുന്നു. 
൨ അവന്െറ ക്രുടാരം ശാലേമിലും അവന്െറ വാസസ്ഥലം സീ 

യോനിലും ഇരിക്കുന്നു. 
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൯൩. അവിടെവെച്ചു അവന് വില്ലിനെറ മിന്നുന്ന അമ്പുകളും പരി 

ചയും വാള്ലം യുദ്ധവും തകത്തുകടഞ്ങും 

ര: ശാശ്വതപവ്യൃതങ്ങളെക്കാര നീ തേജസ്സും മഹിമയും ഉള്ളവനാ 

കുന്നു. 
൫ ധൈയ്യശാലികളെ. കൊള്ളയിട്ടു അവർ നിദ്ര പ്രാപിച്ചു ; പരാ 

ക്രമശാലികമക്കു ആക് കൈക രുത്തില്ലാതെ പോയി. 
൬ യാക്കോബിനെറ ദൈവമേ, നിന്െറ ശാസനയാല് തേരും കു 

തിരയും ഗാഡനിദ്രയില് വീണു. 

൭ നി ഭയങ്കരനാകുന്നു ; നീ ഒന്നു കോപിച്ചാല് തിരുമുമ്പാകെ നി 
ക്ല്രാകുന്നവ൯ ആര്? 

൮ സ്വഗ്ൃൃത്തിക്കനിന്നു നീ വിധി കേഃപ്പിച്ചു ; ഭൂമിയിലെ സാധുക്ക 
൫െയൊക്കെയും രക്ഷ്മിപ്പാ൯ 

൯ ദ്ധൈവം സ്യായവിസ്മാരത്തിന്നു എഴുന്നേററപ്പോഠാ ഭൂമി ഭയപ്പെ 
ട്ടു അമന്നിരുന്നു. 

൧ മനുഷ്യന്െറ ക്രോധം നിന്നെ സ്തൂതിക്കും നിശ്ചയം; ക്രോധശി 
ഷത്തെ നി അരെക്കു കെട്ടിക്കൊളളൂ.ം. 

൧൧ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവെക്കു നേരുകയും നിവത്തിക്ക 
യും ചെയ്തി൯ ; അവന്െറ ചുറവുമുള്ള എല്ലാവരും ഭയങ്കരനായവന്നു ക്കു 
ഴു കൊണ്ടുവരട്ടെ. 

൧൨ അവന് പ്രഭക്കന്മാരുടെ പ്രാണനെ ഷേടിച്ചുക്യും ടു ഭൂമിയി 
ലെ രാജാക്കന്മാക്കു അവന് ഭയങ്കരനാകുന്നും 

99൭0൦ സങ്കിത്തനം 

ഞാ൯ എനെറ ശബ്ദം ഉയത്തി ദൈവത്തോടു, എന്െറ ശബ്ദും മയത്തി 
ദൈവത്തോടു തന്നേ നിലവിളിക്കും $$ അവന് എനിക്കു ചെറി തരും. 

൨ കഷ്ടദിവസത്തിത്ക ഞാന് യഹോവയെ അന്വേഷിച്ചു; രാത്രി 
യിത ഏനെറ കൈ തഭരാതെ മലത്തിയിരുന്നു ; എന്െറ ഉള്ളം ആശ്വാ 
സം നിരസിച്ചു. 

൩ ഞാന് ദൈവത്തെ ഓത്തു വ്യാകുലപ്പെടുന്നു $$ ഞാന് ധ്യാനിച്ചു, 
എന്െറ ആത്മാവു വിഷാദിക്കുന്നു. 

ര: നി എന്െറ കഷ്ണ്്ലിന്നു ഉറക്കം തടുത്തിരിക്കുന്നു ; സംസാരിപ്പാന് 
കഴിയാതവണ്ണ്ണം ഞാന് വ്യാകുലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

൫ ഞാന് പൂവ്യലിവസങ്ങള്ലെയും പണ്ടത്തെ സംവത്സരങ്ങദ്ലെയും വി 
ചാരിക്കുന്നു. 

൬ രാത്രിയില് ഞാ൯ എനെറ സംഗിതം ഓകുന്നു 4 എന്െറ ഹ്രദയം 
കൊണ്ടു ഞാന് ധ്യാനിക്കുന്നു ; എനെറ ആത്മാവും ശോധന കഴിക്കുന്നു. 
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൭ കത്താവു എന്നേക്കും തമജിക്ുക.യുമോ ? അവന് ഇനി ഒരിക്ക 

ലും അനുക്രലമായിരിക്കയില്ലയോ ? 

൮ അവന്െറ ദയ സമാകാലത്തേക്കും പൊയ്യ്യോയോ ? അവ 

നെറ വാഗാനം തലമുറതലമുറയോദ്ം ഇല്ലാതെയായ്യ്യോയോ 

൯ ദൈവം കൃപ കാണിപ്പാന് മഠന്നിരിക്കുന്നുവോ ? അവന് കോ 

പത്തില് തന്െറ കരുണ അടെച്ചുകൃഞ്ഞിരിക്കുന്നുവോ 

൧൦ എന്നാല്, അതു എന്െറ കഷ്ടതയാകുന്നു ടു അത്യൂന്നതന്െറ വ 

ലങ്കൈ വരുത്തിയ സംവത്സരങ്ങ തന്നേ എന്നു ഞാന് പറഞ്ഞു. 

൧൧ ഞാന് യഹോവയുടെ പ്രവൃത്തികള്ടെ വ്ക്തിക്കും ; നിനെറ പ 

ണ്ടത്തെ അത്ഭുതങ്ങക്ടെ ഞാന് ഓാക്കും. 

൧൨ ഞാന് നിന്െറ സകല പ്രവൃത്തിയെയും കുറിച്ചു ധാനീക്കും , 

നിന്െറ ക്രിയകക്ഷെക്കുറിച്ചു ഞാന് ചിന്തിക്കും. 
൧൩. ദൈവമേ. നിന്െറ വഴി വിശുഭ്ധമാകുന്നു ടു നകുടെ ദൈവ 

ത്തെപ്പോലെ വലിയ ദൈവം ആതരുമൃള ? 

൧൪൭: നീ അത്ഭുതം പ്രവത്തിക്കുന്ന ദൈവം ആകുന്നു 4 നിന്െറ ബ. 

ലത്തെ നി ജാതികളുടെ ഇടയില് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

൭൫ തൃകൈംകൊണ്ട നി നിന്െറ ജനത്തെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു ;, 

യാക്കോബിനന്െറയും യോസേഫിനെ റയും മക്കക്വെ തന്നേ. 

൧൬ ദൈവമേ. വെള്ളങ്ങ നിന്നെ കണ്ടു, വെള്ളങ്ങറ നിന്നെ. 

കണ്ടു ഭ്രമിച്ചു, ആഴികളു.ം വിറെച്ചുപോയി. 

൧൭ മേശ്മങ്ങഠ വെങ്കം ചൊരിഞ്ഞു ; ആകാശം നാദം മുഴക്കി ; നി 

നെറ അസ്തൂങ്ങ പരക്കെ പറന്നു. 

൧൮ നിനെറ ഇടിമുഴക്കം ചുഴലിക്കാററിത മുഴങ്ങി മിന്നലുകറം 

ഭൂതലത്തെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു ; ഭൂമി കുലുങ്ങി നടുങ്ങിപ്പോയി. 

൧൯ നിന്െറ വഴി സമദ്രത്തിലും നിന്െറ പാതകം പെരുവെക്ഷ 

ത്തിലും ആയിരുന്നു ; നിന്െറ കാല്ചുവടുകളെ. അറിയാതെയുമിരുന്നു. 

൨൦ മോശെയുടെയും അഹരോനെറയും കയ്യാല് നിന്െറ ജനത്തെ. 

ഒരു ആട്ടി൯ക്രട്ടത്തെപ്പോലെ നടത്തി. 

പതിനഞ്ചാം തിയ്യതി 

വൈക്ന്നേരത്തേ പ്രാത്ഥന 

൭൮൨൦ സങ്കിത്തനം 

ഛനെറ ജനമേ. എന്െറ കൃപദേശം ശ്രഭ്ധിപ്പി൯ ; എന്െറ വായ്യൊഴിക 

രക്കു നിങ്ങളുടെ ചെവി ചായിപ്പിന്. 
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൨ ഞാന് ഉപമ പ്രസ്പാവിപ്പാ൯ വായ് തുറക്കും പുരാതന കടമദ്ക 

ഥകദെ ഞാന് പറയും. 

' ൩ നാം അവയെ കേട്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ; നമ്മുടെ പിതാക്കുന്മാ൪. 

നമ്മോടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

ദം നാം അവരുടെ മക്കളോടു അവയെ മറെച്ചുവെക്കാതെ വരു 

വാന്നള്ള തലമുറയോടു യഹോവയുടെ സ്കൂതിയും ബലവും അവന് ചെയ്യു 

അ്ഭതപ്രവൃത്തികദു.ം വിവരിച്ചുപറയും. 
൫ അവന് യാര്ക്കാബില് ഒരു സാക്ഷ്യം സ്ഥാപിച്ചു ; യിസ്രായേ 

ലില് ഒരു ന്യായപ്രമാണം നിയമിച്ചു ; നമമുടെ പിതാക്കന്മാരോടു അവ 
യെ തങ്ങളു ടെ മക്കടെ അറിയിപ്പാ൯ കല്ലിച്ച. 

൬ വരുവാനുള്ള തലമുറ, ജനിപ്പാനിരിക്കുന്ന മക്ക തന്നേ, അവ 
യെ ഗ്രഹിച്ചു എഴുന്നേററു തങ്ങളുടെ മക്കല്ലോടറിയിക്കയും 

! ൭ അവര തങ്ങളുടെ ആശ്രയം ല്ൈവത്തില് വെക്കുകയും ദൈവ 
ത്തിന്െറ പ്രവൃത്തികകെ മറന്നുകടയാതെ അവന്െറ കല്പനകളെ പ്രമാ 
ണിച്ചു നടക്കയും 

൮ തങ്ങളുടെ പിതാകുന്മാരെല്പോലെ ശാല്യവും മത്സരവും ഉള്ളു 
തലമുറയായി എടയത്തെ സ്ഥിരമാക്കാതെ ദൈവത്തോടു അവിശ്വസുമന 

ഭേളാരു തലമുറയായിത്തിരാതിരിക്കയും ചെയ്യേണ്ടതിന്നു തന്നേ. 
ന് ആയുധം ധരിച്ച വില്ലാകികള്ായ എഫ്രുയിമയര യുഭ്ധദിവസ 

ത്തില് പിന്തിരിഞ്ഞുപോയി. 
൧ അവര് ദ്ദൈവത്തിനെറ നിയമം പ്രമാണിച്ചില്ല ; അവനെറ. 

ന്യായപ്രമാണത്തെ മ പേക്ഷിച്ചുനടന്നു. 
൧൧ അവ൪ അവന്െറ പ്രവൃത്തികക്വെയും അവരെ കാണിച്ച. 

അത്ഭതങ്ങദ്വെയും മറന്നകട.ഞ്ഞു. 

൧൨ അവന് മിസ്രയിംലേശത്തു, സോവാന്വയലില് വെച്ചു അവ 
രുടെ പിതാക്കന്മാര കാഞ്ച, അത്ഭുതം പ്രവത്തിച്ചു. 

൧൩. അവന് സമുദ്രത്തെ വിഭാഗിച്ചു; അതില്കൂടി അവരെ കട 
ത്തി; അവന് വെള്ളത്തെ ചിറപോലെ നില്ല്യമാറാക്കി. 

൧ര: പകതസമയത്തു അവന് മേഷംകൊണ്ടും രാത്രി മുഴുവനും. 
അഗ്നിപ്രകാശം കൊണ്ടും അവരെ നടത്തി. 

൧൫ അവന് മരുഭൂമിയില് പാറകളെ പിടന്ന ആഴികട്ലാല് എന്ന 
പോലെ അവക്കു ധാരാഭം കുടിപ്പാന് കൊടുത്തു. 

൧൬ പാറയിത്നിന്നു അവന് ഒഴുക്കുകക്ടെ പുറപ്പെടുവിച്ചു വെള്ളം 
നദികങ്ലെപ്പപോലെ ഒഴുകുമാറാക്ടി. 

൧൭ എങ്കിലും അവര അവനോടു പാപം ചെയ്തു ടു അതുന്നത. 
നോടു മരുഭൂമിയില്വെച്ചു മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. 



൧൮ തങ്ങളു ടെ കൊതിക്കു ഭക്ഷണം ചോദിച്ചുകൊണ്ടു അവർ ഹൃദ 
യത്തില് ഭൈവത്തെ പരീക്ഷിച്ചു. 

൧൯ അവര് ദൈവത്തിന്നു വിരോധമായി സംസാരിച്ചു: മരുഭൂമി 
യില് മേശ ഒരുക്കുവാ൯ ദൈവത്തിന്നു കഴിയുമോ ? 

൨൦0 അവന് പാറയെ അടിച്ചു, വെള്ളം പുറപ്പെട്ടു, തോടുകളും 
കവിഞ്ഞൊഴുകി സതൃം ; എന്നാല് അപ്പംക്രടെ തരുവാന് അവന്നു കഴി 
യുമോ ? തന്െറ ജനത്തിന്നു അവന് മാംസം വരുത്തികൊടുക്കുമോ എന്നു 
പറഞ്ഞു, 

൨൧ ആകയാല് യഫോവ അതു കേട്ടു കോപിച്ചു യാക്കോബി 
.നെറനേരെതി ജ്വലിച്ചു ; യിസ്രായേലിന്െറനേരെ കോപവും പൊങ്ങി. 

൨൨ അവര് ദ്ദൈവത്തില് വിശ്വസിക്കയും അവനെറ രക്ഷയില് 
ആശ്രയിക്കയും ചെയയാഷ്കുയാല് തന്നേ, 

൨൩. അവന് മീതെ മേഫ്മങ്ങളോടു കല്ലിച്ചു മ ആകാശത്തിന്െറ 
വാതിലുകളെ തുറന്നു. 

൨൪: അവക്ക് തിന്മാന് മന്ന വര്ഷിപ്പിച്ചു ; സ്വഗ്ലീയധാന്ം അവകു 
കൊടുത്തു. 

൨൭ ഥനുഷ്യ൪ ശക്തിമാന്മാരുടെ അപ്പം തിന്നു അവന് അവക്് 
തൃപൂയാകുംവണ്ണ്ണം ആഹാരം അയച്ചു. 

” ൨൬ അവന് ആകാശത്തില് കിഗക്കന്കാറവ അടിപ്പിച്ചു തന്െറ 
“ശക്തിയാല് തെക്കന് കാറ൮ വതത്തി. 

൨൭ അവന് അവക്ു്  ചൊടിദപാലെ മാംസത്തെയും കടത്പുറ 
ത്തെ മണല്പോലെ പക്ഷികങ്ദെയും വ൪ഷിപ്പിച്ചു. 

൨൮ അവരുടെ പാളയത്തിന്െറ നടുവിലും പാപ്പിടങ്ങളുടെ 
ചുററിലും അവയെ പൊഴിച്ചും 

൨൯ അങ്ങനെ അവര് തിന്നു തൃപൃരായ്യിനു ; അവ൪ ആഗ്രഹി 
ചതു അവന് അവക് കൊടുത്തും 

൩ഠ അവരുടെ കൊതിക്കു മതിവന്നില്ല ടു ഭക്ഷണം അവരുടെ 
വായില് ഇരിക്കുമ്പോഠ് തന്നേ, 

൩൭ ദ്ദൈവത്തിന്െറ കോപം അവരുടെമേല് വന്നു; അവരുടെ 
അതിപുഷ്ട ന്മാരില് ചിലരെ കൊന്നു ; യിസ്രായേലിലെ യെടവനക്കാരെ 
സംഹരിച്ചു. 

൩൨ ഇതെല്ലാമായിട്ടും അവർ പിന്നെയും പാപം ചെയ്തൂ അവ 

ന്െറ അത്ഭതപ്രവൃത്തികളെ വിശ്വസിച്ചതുമില്ല. 
൩൩ അതുകൊണ്ടു അവന് അവരുടെ നാള്കടെ ശ്വാസംപോ 

ലെയും അവരുടെ സംവത്സരങ്ങളെ അതിവേശഗത്തിലും കഴിയുമാറാകി. 

൩൪: അവ൯ അവരെ കൊല്ലുമ്പോഠ അവര അവനെ അന്വേ 

.ഷിക്കും ; അവര൪ തിരിഞ്ഞു ജാഗ്രതയോടെ ല്പൈവത്തെ തിരയും. 
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൩൫ ദൈവം തങ്ങള്ടെ പാറ എന്നും അതൃന്നതനായ ദൈവം 

തങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരന് എന്നും അവ൪ ഓാക്കു 

൩൬ എങ്കിലും അവ൪ വായ്കൊണ്ടു അവനോടു കപടം സംസാ 

തിക്കും ;നാവുകൊണ്ട അവനോടു ഭോഷ്ക്ുപറയും. 

൩൭ അവരുടെ ഹ്ൃലയം അവങ്കല് സ്ഥിരമായിരുന്നില്ല; അവന്െറ 

നിയഥത്തോടട അവ൪ വിശ്വസ്ത കാണിച്ചതുമില്ല. 

൩൮ എങ്കിലും അവന് കരുണയുള്കവനാകകൊണ്ട അവരെ നശി 

പ്പിക്കാതെ അവരുടെ അകൃത്യം ക്ഷമിച്ചു ; തനെറ ക്രോധത്തെ മുഴവനും 

ജ്വലിപ്പിക്കാതെ തന്െറ കോപ്പത്തെ പലല്ലോഴചം അടക്കിക്കള ഞ്ഞു. 

൩൯ അവര ജഡമത്രേ എന്നും മടങ്ങിവരാതെ കടന്നുപോകുന്ന 

കാറ൮ എന്നും അവന് ഓത്തു. 

൪:0 മരുഭൂമിയില് അവര് എത്ര പ്രാവശ്യം അവനോടു മത്സരിച്ചു ! 

ശ്രനൃപ്രകേശത്തു എത്ര പ്രാവശ്യം അവനെ ഭ8ഖിപ്പിച്ചു ! 

ഭ൧ അവര പിന്നെയും പിന്നെയും ദൈവത്തെ പരിക്ഷിച്ചു ; 

യി സ്രായേലിന്െറ പരിശുഭ്ധനെ മുഷിപ്പിച്ചു. 

൫.൨ മിസ്രയീമില് അടയാഭൃ ങ്ങളെയും സോവാ൯വയലില് അത്ഭുത 

ങ്ങദ്ലെയും ചെയു, അവന്െറ കയ്യും 

൫:൩ അവന് ശത്രുവി൯ വശത്തുനിന്നു അവരെ വിടുവിച്ച ടിഭ്വ 

സവും അവ൪ ഓത്തില്ല. 
രംഭ: അവന് അവരുടെ നദികളെയും തോടുകട്ലെയും അവക് കുടി 

പ്രാ൯ വഹിയാതവണ്ണും. രക്തമാക്കിത്തിത്തു 

൫.൫ അവന് അവരുടെ ഇടയില് ഈച്ചയെ അയച്ചു; അവ അവ 

രെ അരിച്ചുകൃഞ്ഞു ; തവളയെയും അയച്ചു അവ അവക്കു നാശം 

ചെയ്യും 
൫:൧൬ അവരുടെ വിഭ്വു അവന് തുള്ളുന്നും അവരുടെ പ്രയത്നം വെ 

ട്ടുക്കിളിക്കും കൊടുത്തു. 
൫:൧൭ അവന് അവരുടെ മുന്തിരിവള്ളികളെ. കന്മഴ കൊണ്ടും അവരു 

ടെ കാട്ടത്തിവ്ൃക്ഷങ്ങളെ. ആലിപ്പഴം കൊണ്ടും നശിപ്പിച്ചു. 

൫:൮ അവന് അവരുടെ കന്നുകാലികളെ. കന്മഴെക്കും അവരുടെ 

ആട്ടിന്ക്രട്ടങ്ങളെ ഇടിത്തിക്കും ഏല്ലിച്ചു. 

ഭ:ന് അവന അവരുടെ ഇടയില് തന്െറ കോപാഗ്നിയും ക്രോധ 

വും രോഷവും കഷ്ടവും അയച്ചു; അനത്ഥദൂതന്മാരുടെ ഒരു ഗണത്തെ 

തന്നേ. 
൫൦ അവന തനെറ കോവത്തിന്നു ഒരു പാത ഒരുക്കി, അവരുടെ 

പ്രാണനെ മരണത്തില്നിന്നു വിടുവിക്കാതെ അവരുടെ ജീവനെ മഹാ 
മാരിക്കു എല്ലിച്ചുകളഞ്ഞു. 



൭൭ അവന് മിസ്രയീമിലെ എല്ലാ കടിഞ്ഞൂുലിനെയും ഹാം ക്രടാര 
ങ്ങഭിലുള്ളവരുടെ വീയ്യത്തിന്െറ പ്രഥമഫലത്തെയും സംഹരിച്ചു 

൭൨ എന്നാല് തന്െറ ജനത്തെ അവന് ആടുകളെപ്പോലെ പുറ 
പ്പെടുവിച്ചു ; മരുഭൂമിയില് ആട്ടിന്ക്രട്ടത്തെപ്പോലെ അവരെ നടത്തി. 

൫൪൩ അവന അവരെ നിഭയമായി നടത്തുകയാല് അവകു പേടി 
യുണ്ടായില്ല ; അവരുടെ ശത്രുക്കമെ സമുദ്ം മൂടിക്കളഞ്ഞു. 

ദര: അവന് അവരെ തന്െറ പിശുഭ്ധദേശത്തിലേക്കും തന്െറവ 
ലമ്മൈ സമ്പാദിച്ച ഈ പവ്യതത്തിലേക്കും കൊണ്ടുവന്നു. 

൫൭ അവരുടെ മുമ്പില്നിന്നു അവന് ജാതികക്ടെ നികിക്കടഞ്ഞു 
ചരടുകൊണ്ടു അന്നു അവക്കു അവകാശം പകുത്തുകൊടുത്തു ; യിസ്രാ 
യേലിനെറ ഗോത്രങ്ങളെ. അവരവരുടെ ക്രടാരങ്ങളിത പാല്ലിച്ച. 

൫൬ എമ്മിലും അവ൪ അതുന്നതനായ ദൈവത്തെ പരീക്ഷിച്ചു 
മത്സരിച്ചു ; അവന്െറ സാക്ഷ്യങ്ങളെ. പ്രമാണിച്ചതുമില്ല. 

൫൭ അവര് തങ്ങടെ പിതാക്ുന്മാരെപ്പോലെ പിന്തിരിഞ്ഞു ദ്രോ 
ഫംചെയ്തു  വഞ്ചനയുള്ള വില്ലുപോലെ അവര മാറിക ഞ്ഞു. 

൭൮ അവര, തങ്ങളു ടെ പൂജാഗിരികക്കെ ക്കൊണ്ടു അവനെ കോപി 
പ്പിച്ചു ; വിഗ്രഹങ്ങളെക്കൊണ്ടു അവന്നു തിക്ത ജനിപ്പിച്ചു. 

൭൯ ദൈവം കേട്ടു ക്രൂഭ്ധിച്ചു ; യിസ്രായേലിനെ ഏററവും വെറുത്തും. 
൬ഠ തആകയാത അവന് ശിലോവിലെ യിരുനിവാസവും താന് മനു 

ഷ്യരുടെ ഇടയില് അടിച്ചിരുന്ന കൂടാരവും ഉപേക്ഷിച്ചു. 
൬൧ തന്െറ ബലത്തെ പ്രവാസത്തിലൂം തന്െറ മഹത്വത്തെ ശത്രു 

വിനെറ കയ്യിലും ഏല്ലിച്ചുകൊടുത്തു. 
൬൨. അവന് തന്െറ അവകാശത്തോടു കോപിച്ചു ടു തന്െറ ജന 

ത്തെ വാല്പിന്നു വിട്ടുകൊടുത്തു. 
൬൩. അവരുടെ യെൌവ നക്കാ൪ തിക്കു ഇരയായിത്തിനു ; അവരു 

ടെ കനകമാകു്ു വിലാഹഗീതം ഉണ്ടായതുമില്ല. 

ട് 

൬൫. അവരുടെ പുരോഹിതന്മാ൪ വാദ്കൊണ്ടു വീണു ; അവരുടെ 
വിധവമാ൪ വിലാപം കഴിച്ചതുമില്ല. 

൬൭ അപ്പ്യോശ കത്താവു ഉറക്കണന്നു വരുന്നവനെപ്പോലെയും 
വിഞ്ുകുടിച്ചു അട്ടഹാസിക്കുന്ന വീരനെപ്പോലെയും ഉൂണന്നും 

൬൬ അവന് തനെറ ശത്രുക്കടെ. പുറകോട്ടു അടിച്ചുകള.ഞ്ഞു ; അവ 

ക്കു നിതൃനിന്ദ വരുത്തുകയും ചെയ്യു. 

൬൭ എന്നാല് അവന് യോസേഫിഒന്െറ ക്ൂൂടാരത്തെ തുജിച്ചു ; 

എഫ്രുരയിംഗോത്രത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തതുമില്ലം 

൬൮ അവന് യ്യെഫ്രമാഗോത്രത്തെയും താന് പ്രിയപ്പെട്ട സിയോന് 

പവ്ൃതത്തെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു. 



൬---കാ. സങ്കി.്തനം ൭൯ ട്ട? 

൬൯ താന് സദാകാലത്തേക്കും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമിയെപ്പോലെ 

൦ സ്വഗ്രോന്നതികള്ലെപ്പോലെയും അവന് തനെറ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തെ 

ണിതും 
൭0 അവന് തനെറ ഭാസനായ ദാവീദിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ; ആട്ടിന് 

താഴചത്തുകളില്നിന്നു അവനെ വരുത്തി. 
൭൧ തന്െറ ജനമായ യാക്കോബിനെയും തനെറ അവകാശമായ 

ിസ്രായേലിനെയും മേയിക്കേണ്ടതിന്നു അവന് അവനെ തങ്ളയാടുകക്കെ 

നാക്കുന്ന വേലയില്നിന്നു കൊണ്ടുവന്നു, 

൭൨ അങ്ങനെ അവന് പരമാത്ഥ ഹൃദയത്തോടെ അവരെ മേ 

ടിച്ചു ; കൈമിടുക്കോടെ അവരെ നടത്തി. 

പതിനാറാം തിയ്യതി 

കാലത്തേ പ്രാത്ഥന 

സം സ്കിത്തനം 

൭ഭെപമേ, ജാതികഠം നിന്െറ അവകാശത്തിലേക്കു കടന്നിരിക്കുന്നു : 
അവര നിന്െറ വിശുഭ്ധമന്ദിരത്തെ അശുദ്ധമാക്കുകയും ത്തീന്, 

കത്കുന്നുകഷ്ാക്കുകയും ചെയ്യിരിക്കുന്നു. 
൨ അവര് നിനെറ ദാസന്മാരുടെ ശവങ്ങദ്ടെ ആകാശത്തിലെ പ 

ക്ഷികറക്കം നിന്െറ വിശുദ്ധന്മാരുടെ മാംസത്തെ കാട്ടുളുഗങ്ങറക്ഷം ജര 
യായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ലം 

൯൩. അവരുടെ രക്തത്തെ വെള്ളംപോലെ അവര് യ്െരൂശലേമിന്നു 
ചുറവ൮ം ചിന്തിക്കട ഞ്ഞു ; അവരെ കുഴിച്ചിടുവാന് ആരും ഉണ്ടായിരന്ന 
തുമില്ല. 

ര: ഞങ്ങ ഞത്ങല്ടെ അയല്ല്ാക്കു അപമാനവും ചുറവുമുള്ളവക് 

നിന്ദയും പരിഹാസവും ആയിത്തിന്നിരിക്കുന്നു. 

൫ യഫോവേ, നി നിത്യം കോപിക്കുന്നതും നിന്െറ തിക്്ടുത 
തീപോലെ ജവലിക്കുന്നതും എത്രത്തോഉം %ു 

൬ നിന്നെ അറിയാത്ത ജാതികളടെമേലും നിന്െറ നാമം വിളി 
ച്ചപേക്ഷിക്കാത്ത രാജ്ൃങ്ങളു ടെമേലും നിന്െറ ക്രോധത്തെ പകരേണമേ 

൭ അവര് യാക്കോബിനെ വിഴുങ്ങിക്കളകയും അവനറെറ പുത്ചുറ 
ത്തെ ശ്രസ്ൃമാക്കുകയും ചെഷ്തൂവല്ലോ. 

൮ ഞങ്ങളുടെ പൂവ്ൃവന്മാരുടെ അകൃൂത്ചൃങ്ങക്ചെ ഞങ്ങഠക്കു കണച്ചിട 
രതേ ; നിന്െറ കരുണ വേഗത്തില് ഞങ്ങളെ എതിരേല്ല,മാ റുകട്ടെ ; 
ഞങ്ങസ ഏററവും എളിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ള് 



൭8 സഭീത്തനം വ്വം [ ൧൬--കാ. 

൯ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയായ ദൈവമേ. നിന്െറ നാമമഹത്വത്തി 
ന്നായി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കേണമേ; നിന്െറ നാമം നിമിത്തം ഞങ്ങ 
ഭവെ വിടുവിച്ചു; ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ. പരിഹരിക്കേണമേ. 

൧൧ അവരുടെ ദൈവം എവിടെ എന്നു ജാതികര പറയുന്നതു. 

എന്തിനു ? നിന്െറ ദാസന്മാരുടെ രക്തം ചിന്നിയതിന്െറ പ്രതികാരം 

ഞങ്ങദം കാങ്ങകൈ ജാതികളുടെ ഇടയില് വെളിപ്പെടുമാറാകട്ടെം 

൧൧ ബദ്ധനമാരുടെ ദീഷശ്വാസം നിന്െറ മുയ്യാകെ വരുമാറാക 

ട്ടെ ടു മരണത്തിന്നു വിധികുപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെ നീ നിന്െറ മഹാശക്തി 

യാത രക്ഷിക്കേണമേ. 

൧൨ കത്താവേ, ഞങ്ങളടെ അയല്ല്യാ൪ നിന്നെ നിന്ദിച്ച നിന്ദയെ 

ഏഴിരട്ടിയായി അവരുടെ മാധ്ിടത്തിലേക്കു പകരം കൊടുക്കണമേ. 

൧൩. എന്നാല് നിന്െറ ജനവും നിന്െറ മേച്ചത്പുറത്തെ ആടുക. 

മമായ ഞങ്ങഠ എന്നേക്കും നിനക്കു സ്യോത്രം ചെയ്യും. തലമുറതലമുറ 

യോം ഞങ്ങ നിന്െറ സ്റൂതിയെ പ്രസ്മാവിക്കും. 

പരാം സങ്കിത്തനം 

ആട്ടി൯ക്രട്ടത്തെപ്പോലെ യോസേഫിനെ നടത്തുന്നവനായി യിസ്രായേലി 

ന്െറ ഇടയനായുമ്മോവേ. ചെവിക്കൊമ്മേണമേ കെരൂബുകളിന്മേല് 

അധിപസിക്കുന്നവനേ. പ്രകാശിക്കേണമേ. 

൨. എഫ്രുയിമും ബെന്യയാമീനും മനശ്രെയും കാഞ്ങെ നിന്െറ വീയ്യ 

ബലം ഉണത്തി ഞങ്ങളുടെ രക്ഷെക്കായി വരേണമേ. 

൩ ദൈവമേ. ഞങ്ങടെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തേണമേ ടു ഞങ്ങ 

രക്ഷപ്പെടേണ്ടതിന്നു തിരുമുഖം പ്രകാശിപ്പിക്കേണമേ. 

ദ: സൈസ്ൃങ്ങളു ടെ ദൈവമായ യഫോദവേ, നീ നിന്െറ ജനത്തി 

ന്െറ പ്രാത്ഥനെക്കുനേരെ എത്രത്തോദം കോപിക്കും ? 

൫ നീ അവക്കു കണ്ണുനിരിന്െറ അപ്പം തിന്മാന് കൊടുത്തിരി 

ക്കുന്നു ; അനവധി കണ്ണ്ുനീര അവക്കു കുടിപ്പാനും കൊടുത്തിരിക്കുന്നും 

൬ നി ഞങ്ങളടെ ഞങ്ങളുടെ അയല്ലചാക്ക വഴക്കാക്കിത്തിക്കുന്നു ; ഞങ്ങ. 

ഉടെ ശത്രുക്കഠ്ാ തമ്മില് പറഞ്ഞു പരിഫസിക്കുന്നു. 

൭ സൈസ്മൃങ്ങളുടെ ദൈവമേ ഞങ്ങടെ. യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തേ 

ണമേ ; ഞങ്ങറ്റ രക്ഷപ്പെടേണ്ടതിന്നു തിരുമുഖം പ്രകാശിപ്പിക്കേണമേ, 

൮ നീ മിസ്രയിമിതനിന്നു ഒരു മുന്തിരിവള്ളി കൊണ്ടവന്നു ു ; ജാതി 

കെ. നിക്കിക്ക൭.ഞൂ അതിനെ നട്ടും 

ന് നീ അതിന്നു തടം എടുത്തു അതു വേരൂന്നി ദേശത്തു പടന്നും 

ക അതിന്െറ നിഴല് കൊണ്ടു പവ്ൃതങ്ങ മൂടിയിരുന്നു ; അതി 

ന്െറ കൊമ്പുകഠ ദിവ്ൃയജദവഭാരുക്ക പോലെയ്യം ആയിരുന്നു. 



൧൬-കാ.] സഭീത്തനം ൮൧൭ . ൫89: 

൧൧ അതു കൊമ്പുകളെ സമുദ്രംവരെയും ചിപ്പികടെ നദിവരെയും 

നീട്ടിയിരുന്നു. 
൧൨ വഴിപോകുന്നവരൊക്കെയും അതിനെ പറിപ്പാന് തക്കവഷ്ക്ം 

നീ അതിന്െറ വേലികളെ. പൊളിച്ചുകടഞ്ഞതു എന്തു ? 

൧൩. കാട്ടുപന്നി അതിനെ മാന്തിക.യുന്നു ; വയലിലെ മൂഗങ്ങഥ 
അതു തിന്നുകഴയുന്നു. 

൧൫: സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമേ. തിരിഞ്ഞുവരേണമേ സ്വശ്ശര 
ത്തിതനിന്നു നോക്കി കടാക്ഷിച്ചു ഈ മുന്തിരിവള്ളിയെ സന്ദശിക്കേണമേ. 

൧൫ നിന്െറ വലങ്മൈ നട്ടിട്ടുള്ളതിനെയും നീ നിനക്കായി വള 
ത്തിയ തയ്യെയും പാലിക്കേണമേ. 

൧൬ അതിനെ തീവെച്ചു ചുടുകയും വെട്ടിക്കളകയും ചെയ്യിരി 
ക്കുന്നു; നിന്െറ മുഖത്തിനെറ ഭത്സനത്താല് അവര് നശിചുപോകുന്നു.. 

൧൭ നിന്െറ കൈ നിന്െറ വലത്തുഭാഗത്തെ പുരുഷന്െറമേല് 
നീ നിനക്കായി വളത്തിയ മനുഷ്യപു തൃനന്െറമേല് തന്നേ ഇരികട്ടെ. 

൭൮ എന്നാല് ഞങ്ങദ്ം നിന്നെ വിട്ടു പിന്മാവുകയില്ല ; ഞങ്ങളെ 
ജീവിപ്പിക്കേണമേ, എന്നാല് ഞങ്ങ നിനെറ നാമത്തെ വിഴിച്ചചേ 
ക്ഷമിക്കും. 

൧൯ സൈന്ൃങ്ങദു ടെ ദൈവമായ യഹോവേ, ഞങ്ങളെ അഥാ 
സ്ഥാനപ്പെടുത്തേണമേ ട്ടു ഞങ്ങ രക്ഷപ്പെടേണ്ടതിന്നു തിരുമുഖം പ്രകാ 
ശിപ്പിക്കേണമേ. 

൮൧0൦ സക്കിത്തന ഠ 

നക്ുടെ ബലമായ ദൈവത്തിന്നു ഫോഷിപ്പി൯ ; യാക്കോബിന്െറ ചൈ 
വത്തിന്നു ആവ്പിടുവിന്. 

൨ തപ്പും ഇമ്പമായുള്ു. കിന്നരവും വീണയും എടുത്തു സംഗീതം 
തുടങ്ങുവിന്. 

൩. അമാവാസ്യിലും നമ്മുടെ ഉത്സവഭിവസമായ പൌണെമാസി 
യിലും കാഹദൃം ഈതുവിന്. ലു 

൪: ഇതു യിസ്രായേലിന്നു ഒരു ചട്ടവും യാക്കോബി൯ ദൈവത്തി 
നെറ ഒരു പ്രമാണവും ആകുന്നു, 

൫ മിസ്റ്രയിംദേശത്തിന്െറ നേരെ പുറപ്പെട്ടപ്പോര ദൈവം അതു 
യോസേഫിന്നു ഒരു സാക്ഷ്യമായി നിയമിച്ചു ടു അവിടെ ഞാന് അറിയാ 
ത്ത ചഛരു ഭാഷ കേട്ടും 

൬ ഞാന് അവനെറ തോളില്നിന്ന് ചുമടു നീക്കി ; അവന്െറ 
കൈകറ് കൊട്ട വിട്ടു ഒഴിഞ്ഞു. (സ്ത 

൭ കഷ്ടകാലത്തു നി വിളിച്ചു, ഞാന് നിന്നെ വിടുവിച്ചു ; ഇടിമുഴ 



യു സങ്കിത്തനം ൮൨ [ ൧൬-- വൈം [ 

കത്തിനെറ മറവില്നിന്നു ഞാന് നിനക്കുത്തരമരുളി യ; മെരിബാവെക്ഷ 
ത്തിങ്കത ഞാന് നിന്നെ പരീക്ഷിച്ചു. 

൮ എന്െറ ജനമേ. കേമുക്ക; ഞാന് നിന്നോടു സാക്ഷ്യം പറയും. 

യിസ്രായേലേ. നീ എനെറ വാക്കു കേട്ടെങ്കില് കൊള്ളായിരുന്നു. 

൯ അന്യലദൈവം നിനക്കുണ്ടാകരുതു ; യാതൊരു അന്യദൈവത്തെ 

യും നീ നമസ്ത്ുരിക്കരുതു. 
൧൦ മിസ്രയിംദേശത്തുനിന്നു നിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന യഹോവയായ 

.ഞാന്൯ നിന്െറ ദൈവം ആകുന്നു ; നിന്െറ വായ് വിസ്പാരത്തില് തുറക്കു 

ഞാ൯ അതിനെ നിറെക്കും. 
൧൧ എന്നാല് എന്െറ ജനം എന്െറ വാക്കു കേട്ടനുസരിച്ചില്ല ; 

യിസ്രായേത എന്നെ കൂട്ടാക്കിയതുമില്ല. 

൧൨ അതുകൊണ്ട അവ൪ സ്വന്ത ആലോചനപ്രകാരം നടകേണ്ട 

തിന്നു ഞാന് അവരെ ഹൃുദയകാഠിനുത്തിന്നു ഏല്ലിച്ചുകട.ഞ്ഞു. 

൧൩ അയ്യോ എനെറ ജനം എന്െറ വാക്കു കേമക്കയും യിസ്ര്ാ 

യേല് എനെറ വഴികളില് നടക്കയും ചെയ്തുവെങ്കില് കൊള്ളായിരുന്നു ! 

“൧൪: എന്നാര് ഞാന് വേഗത്തില് അവരുടെ ശത്രുക്കളെ. കീിഴടക്കു 

മായിരുന്നു ; അവരുടെ വൈരികളൃടെ നേരെ എന്െറ കൈ തിരിക്കു 

മായിരുന്നു. 
൧൫ യഹോവയെ പകെക്കന്നവ൪ അവന്നു കീഴടങ്ങുമായിരുന്നു ; 

എന്നാല് ഇവരുടെ ശുഴകാലം എന്നേക്കും നില്ലൃമായിരുന്നു. 

൧൬ അവന് മേത്തരമായ കോതമ്പുകൊണ്ട അവരെ പോഷിപ്പി 

ക്കുമായിരുന്നു ; ഞാന് പാറയില് നിന്നുമ്ക തേ൯കൊണ്ട നിനക്കു തൃച്ി വ 

രത്തുമായി രുന്നു. 

പതിനാറാം തിയ്യതി 

വൈക്കുന്നേരത്തേ പ്രാത്ഥന 

൮൨൨൦ സങ്കിത്തനം 

ദൈവം ലേവസഭയില് നില്ലുന്നു ; അവന് ചേവന്മാരുടെ ഇടയില് സ്പ്യാ 

യം വിധിക്കുന്നു. 

൨ നിങ്ങ എത്രത്തോകം നീതികേടായി വിധിക്കയും ഭൂഷ്ടന്മാരുടെ 

മുഖപക്ഷം പിടിക്കയും ചെയ്യും 4 

൩ എല്ധിയവന്നും അനാഗഥന്നും സ്ലായം പാലിച്ചുകൊടുപ്പിന് പീ 

ഡിതന്നും അഗതിക്കും നിതി നടത്തിക്കൊടുപ്പി൯. 

രം എങ്ളിയവനെയും ചരിദൂനെയും രക്ഷിപ്പി൯ ു  ദുഷ്ടന്മാരുടെ ക 

യ്യിത നിന്നു അവരെ വിടുവിപ്പി൯, 
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൫ അവക്കു അറിവില്ല, ബോധധവുമില്ല ; അവര് ഇരുട്ടില് നടക്കുന്നു; 
മിയുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങഠ ഒക്കെയും ഇ&_കിയിരിക്കുന്നു. 

൬ നിങ്ങ ദേവന്മാർ ആകുന്നു എന്നും നിങ്ങദ്ഠ ഒക്കെയും അത്യ 
തനെറ പൂത്രന്മാ൪ എന്നും ഞാന് പറഞ്ഞു. 

൭ എമ്മിലും നിങ്ങ മനുഷ്യരെപ്പോലെ മരിക്കും പ്രഭക്കന്മാരില് 
രത്തനെപ്പോലെ പട്ടുപോകും. 

൮ ദൈവമേ, എഴുന്നേറവ൮ ഭൂമിയെ വിധിക്കേണമേ; നി സകല 
തികള്ലെയും അവകാശമാക്കിക്കൊളളൂ.മല്ലോ. 

പ്പമ്പാം സങീിത്തനം 

ഭെവമേ. മിണ്ടാതെയിരിക്കരുതേ ; ദൈവമേ. മൌനമായും സ്വസ്ഥമാ 
൦ ഇരിക്കരുതേ. 

൨ ഇതാ. നിന്െറ ശത്രുക്കഠ കലഹിക്കുന്നു; നിന്നെ പകെക്കുന്ന 
൪ തല ഉയത്തുന്നു. ൽ 

൩ അവര നിനെറ ജനത്തിന്െറ നേരെ ഉപായം വിചാരിക്കയും 
ിന്െറ ഗ്രപൃന്മാരുടെ നേരെ ഭൂരാലോചന കഴിക്കയും ചെയ്യുന്നു. ലി 

൫: വരുവിന്, യിസ്രായേല് ഒരു ജാതിയായിരിക്കാതവണെം നാം 
അവരെ മുടിച്ചുകളകടു അവരുടെ പേര് ഇനി ആരും ശര 

ന്നു അവര വറഞ്ഞു. 

൫ അവര ഇങ്ങനെ ഐകമത്ൃത്തോടെ ആലോചിച്ചു, നിനക്കു 
ിരോധമായി സഖ്ൃത ചെയ്യുന്നു. 

൬ ഏദോമ്ൃരുടെയും യിശ്ലായേല്യരുടെയും രൂടാരങ്ങളും മോവാ 
ബ്ൃരതം ഹഗയ്യരും ക്രടെ. 

൭ ഗെബാലും അക്മോനും അമാലേക്കും, ഫെലിസ്തുദേശവും സോര 
ിവാസികളും ; 

൮ അശ്രുരും അവരോടു യോജിച്ചു ; അവ൪ ലോത്തിനെറ മക 
ക്കു സഹായമായിരുന്നു. 

൯ മില്യാന്യരോട ചെയൃതുപോലെ അവരോടു ചെയ്യേണമേ : 
കിശോന്തോട്ടികകല്വെച്ചു സീസരയോട്ടം യാബീനോടും ചയതുപ്പോ 

ലെ തന്നേ. 
൧0 അവ൪ എന് | ം നി ഭോരില്വെച്ചു നശിച്ചുപോയി ട അവര നിലത്തി 

ന്നു വലമായിത്തിന്നു. 
൧൧൭ അവരുടെ കുലിനന്മാരെ ഓരേബ് . സേബ് എന്നവരെപ്പോ 

ലെയും അവര്ടെ സകല പ്രഭ ദംന്മാരെയും സേബഹ്', സ ത്മുന്നാ എന്ന 
വരെപ്പോലെയും ആക്കേണമേ. 
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൧൨ നാം ടെദവത്തിന്െറ നിവാസങ്ങള്കെ നമുക്കു അവകാശമാക്കി 
ക്കൊട_ടക എന്നു അവര പറഞ്ഞുവല്ലോ. 

൧൩. എന്െറ ദൈവമേ, അവരെ ചുഴലിക്കാററത്തെ പൊടിപോ 
ചെയും കാററത്തു പാറുന്ന പതിരപോലെയും ആക്കേണമേ. 

൧൫: വനത്തെ ദഹിപ്പിക്കന്ന തീപോലെയും പവ്ൃതങ്ങടവെ ചുട്ടുകള 

യുന്ന അഗ്നിജ്വാല പോലെയും 

൧൫ നിന്െറ കൊടുങ്കാറവകൊണ്ടു അവരെ പിന്തുടരേണമേ; നി 
നെറ ചുഴലിക്കാറവ൮കൊണ്ടം അവരെ ദ്രമിപ്പിക്കേണമേ. 

൧൬ യഫോവേ. അവ൪ തിരുനാമത്തെ അന്വേഷികേണ്ടതിന്നു നീ 

അവരുടെ മുഖത്തെ ലജ്ജാപൃട്ട്റമാക്കേണമേ. 

൧൭ അപ്൪ എന്നേക്കും ലജ്ജിച്ചു ഭൂമിക്കയും നാണിച്ചു നശിച്ചുപേം 
കയും ചെയ്യട്ടെ. 

൧൮ അങ്ങനെ അവര യഹോവ എന്നു നാമമുമ്മ നീ മാത്രം സഖ്യ, 

ഭൂമിക്കും മിതെ അതുന്നതന് എന്നു അറിയും. 

പുപ്ധാം സങ്കിത്തനം 

ഒസെന്ൃങ്ങളുടെ യഹോവേ, തിരുനിവാസം എത്ര മനോഹരം ! 

൨ എനെറ ഉള്ളം യഹോവയുടെ പ്രാക്വരങ്ങളെ. വാഞ്ഞിച്ചു മോ 

ഫിച്ചുപോകുന്നു 4 എന്െറ ഫുദയവും എന്െറ മാംസവും ജീവനുള്ള ദൈ 

വത്തെ നോക്കി ഘോഷിക്കുന്നു. 

൩ കുരികില് ഒരു വീടും, മീവല്പക്ഷി കുഞ്ഞുങ്ങശുക്കു ഒരു കരടും കു 

ണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ; എനെറ രാജാവും എനെറ ദൈവവുമായ സൈന്യ 

ങ്ങടെ യഹോവ, നിന്െറ യാഗപിഠങ്ങക്ലെ തന്നേ. 

ര: നിന്െറ ആലയത്തില് വസിക്കുന്നവര ഭാശ്യവായാരടടു അവർ 

നിന്നെ നിത്യം സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. 

൫ ബലം നിന്നില് മുക്കു. മനുഷ്യന് ഭാഗ്യവാന് ; ഇങ്ങനെയുള്കവ 

രുടെ മനസ്സില് സീയോനിലേക്കുമ്മ, പെരുവഴികമ ഉണ്ടു. 

൬ കാഡ്ഠൂനീത്താഴ്ണരയില്കരൂടി കടക്കുമ്പോര അവര അതിനെ 
ി। ലം [വ്വ പിടി 

ജലാശയമാക്കിത്തിക്ുന്നു. മുന്മഥയാല് അതു അനുഗ്രഫപു്ണ്റമായിത്തീ 

രുന്ന. 
൭ അവര് മേല്ലഛമേല് ബലം പ്രാപിക്കുന്നു ; എല്ലാവരും സീയോ 

നിത ദൈവസന്നിധിയില് ചെന്നെത്തുന്നു. 

൮ സൈവൃങ്ങളുടെ കൈവമായ യഹോവേ, എന്െറ പ്രാത്ഥന 

കേക്കേണമേ; യാക്കോബിന്െറ ദൈവമേ, ചെവിക്കൊള്കേണമേ. 

൯ ഞങ്ങദു. ടെ. പരിചയായ ദഭദ്രൈവമേ, നോക്കേണമേടുഃ നിനെ 

അഭിഷിക്തന്െറ മുഖത്തെ കടാക്ഷീദക്ണമേ. 
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൧൧ നിന്െറ പ്രാകാരങ്ങളില് കഴിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വേറെ 
ആയിരം ഭിവസത്തേക്കാര ഉത്തമമല്ലോ ; ഭഷ്ടന്മാരുടെ കരടാരങ്ങളില് 
പാക്ന്നതി നക്കാ എന്െറ ദ്വൈവത്തിന്െറ ആലയത്തില് വാതില്കാ 
വല്ല്യാരനായിരിക്കുന്നതു എനിക്കു ഏറെ ഇഷ്ടം. 

൧൧ യഹോവയായ 6,ദെവം സുൂയ്യനും പരിചയും ആകുന്നു ; 
യഹോവ, കൃപയും ദമഹത്വവും നല്മന്നു ; നേരോടെ നടക്കുന്നവക്കു 

അവന് ഒരു നന്മയും മുടക്കുകയില്ല. 

൧൨ സൈന്യൃങ്ങളു ടെ യഹോവേ, നിന്നില് ആശ്രയിക്കുന്ന മനു 
മ്യയന൯ ഭാഗ്യവാന്. 

൮൫0൦ സകങ്കിത്തനം 

യഫോര്വേ. നി നിന്െറ ദേശത്തെ കടാക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ; യാക്കോബിന്െറ 
പ്രവാസികക്ടെ തിരിച്ചുവരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

൨ നിന്െറ ജനത്തിന്െറ അകൃത്യം നീ മോചിച്ചു; അവരുടെ 
പാപം ഒക്കെയും നി മൂടിക്കളഞ്ഞു. 

൯. നിന്െറ ക്രോധം മുഴുവനും നീ അടകിക്കള്ഞു ; നിന്െറ, മൃഗ്ര 
കോപം നി വിട്ടുതിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

ദ: ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയുടെ ദൈവമേ, ഞങ്ങളെ. യഥാസ്ഥാനപ്പെടു 
ത്തേണമേ ; ഞങ്ങകപോടുമ്മ നിന്െറ നീരസം മതിയാക്കേണമേ. ലു 

൭ നി എന്നും ഞങ്ങളലോട കോലിക്കുമോ? തലമുറതലമുറയോഭടം 
നിന്െറ കോപം ദീഷ്ിച്ചിരിക്കുമോ ? 

൬ നിന്െറ ജനം നിന്നില് ആനന്ദികേണ്ടതിന്നു നീ ഞങ്ങളടെ 
വീണ്ടും ജിവിപ്പിക്കയില്ലയോ 2 

൭ യഭഹാവേ, നിന്െറ ഭയ ഞങ്ങളെ കാണിക്കേണമേ നിന്െറ 
രക്ഷ ഞങ്ങമക്കു നല്ലേണമേ. 

൮ യഹോവയായ ദൈവം അതരുളിച്ചെയ്യുന്നതു ഞാന് കേമ്ക്കും 
അവ൪ ഭോഷത്വത്തിലേക്കു വീണ്ടും തിരിയാതിരികേണ്ടതിന്നു അവന് 
തന്െറ ജനത്തോടും തന്െറ ഭക്തന്മാരോടും സമാധാനം അരുല്ലം. 

ന് തിരുമഹത്വം നമ്മുടെ ഭദശത്തില്, വസിക്കേണ്ടതിന്നു അവ 
ന്െറ രക്ഷ അവനെറ ഭക്തന്മാരോടു അടുത്തിരിക്കുന്നു നിശ്ചയം, 

0 ഭയയും വിശ്വസ്തയും തമ്മില് എതിരേററിരിക്കുന്നു ; നീതിയും സമാധാനവും തമ്മില് ചുംബിച്ചിരിക്കുന്നു. 
൧൧ വിശ്വസ്ത ഭൂമിയില്നിന്നു മുക്ലെക്കുന്നു ; നീതി സ്വശ്ൃത്തിതനി 

ന്ന നോക്കുന്നു. 
൭. യര്ഹാവ നന്മ നല്ല,കയും നമ്മുടെ ദേശം വിഭവു തരികയും 

രിചയ്യുംം 

൧൩. നീതി അവന്നു മമ്പായി നടക്ുയും അവ ൯റ കാല്ച്ചുവടു കള ടെ വഴി നോക്കുകയും ചെയ്യും, 
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പതിനേഴാം തിയ്യതി 

കാലത്തേ പ്രാത്ഥന 

വ൮ൃ൮ന്നാം സങ്കീത്ത നം 

യഹോവേ, ചെവി ചായിക്കേണമേ ടു എനിക്കത്തരമരുക്രേണമേ ; ഞാന് 
എളിയവനും ലരിദ്രനും ആകുന്നു. 

൨ എനെറ പ്രാണനെ കാകേണമേടു ഞാന് നിന്െറ ഭക്തനാ 
കുന്നു ; എന്െറ ദൈവമേ. നിന്നിത ആശ്രയിക്കുന്ന അടിയനെ രക്ഷി 
ക്കേണമേ. 

൩. കത്താവേ, എന്നോടു കൃപയുണ്ടാകേണമേടു ഇടവിടാതെ 
ഞാന് നിന്നോട്ട നിലവിളിക്കുന്നു. 

ര: അടിയനെറ ഉഭ്ഭത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കേണമേ; യഹോവേ, 
നിങ്കലേക്കു ഞാ൯ എനെറ ഉള്ളം ഉയത്തുന്നു. ) 

൫ കത്താവേ, നീ നല്ലവനും ക്ഷമിക്കുന്നവനും നിന്നോട അപേ 
ക്ഷമിക്കുന്നവരോടൊക്കെയും മഹാ ദയാലുവും ആകുന്നു. 

൬ യഹോവേ, എനെറ പ്രാത്ഥനയെ ചെവിക്കൊള്ളേണമേ ; 
ന്െറ യാചനകള്ലെ ശ്രഭ്ധിക്കേണമേ. 

൭ നീ എനിക്കുത്തരമ രമൃകയാല് എന്റെറ കഷ്ടടിവസത്തില് ഞാന് 
നിന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു. 

൮ കത്താവേ, ലേവന്മാരില് നിനക്കു തുല്യനായവനില്ല ; നിന്െറ 

പ്രവൃത്തിക്കു തൂല്യമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയുമില്ല. 

൯ കത്മാവേ, നി ഉണ്ടാക്കിയ സകല ജാതികളും തിരുമുമ്പില് 
വന്നു നമസ്കരിക്കും ; അവര് നിന്െറ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തും. 

൧൧ നീ വലിയവനും അത്ഭുതങ്ങളെ. പ്രവത്തിക്കുന്നവനുമല്ലോ ; 

നീ മാത്രം ദൈവമാകുന്നു. 

൧ യഹോവേ. നിനെറ വഴി എനിക്കു കാണിച്ചുതരേണമേ ടു 

എന്നാല് ഞാന് നിനെറ സതൃത്തില് നടക്കും ;; നിന്െറ നാമത്തെ ഭയ 

പ്പെടടവാ൯ എനെറ ഫ്ൃദയത്തെ ഏകാഗ്ര മാക്കേണമേ. 

൧൨ എന്െറ ദൈവമായ കത്താവേ, ഞാ൯ പുണ്ണുഹൃദയത്തോടെ 

നിന്നെ സ്ത്ൂതിക്കും 4; നിന്െറ നാമത്തെ എന്നേക്കും മഫത്പപ്പെടുത്തും. 

൧൩ എന്നോടുള്ള നിന്െറ ഭയ വലിയതല്ലോ ടു നീ എന്െറ പ്രാണ 

നെ അധമപാതാഷത്തില്നിന്നു രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 

൧൪: ദൈവമേ. അഹങ്കാരികഠ എന്നോടു എതിത്തിരിക്കുന്നും ഘോ 

രന്മാരുടെ ക്രട്ടം എനിക്കു പ്രാണഹാനി വരുത്തുവാന് നോക്കുന്നു. 

അവര നിന്നെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നതുമില്ല. 
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൧൫ നീയോ കത്താവേ, കരുണയും ക്ലപയും നിറഞ്ഞ ദൈവഥാ 
കുന്നു ; ടീഘ്വക്ഷമയും മഹാലയയും വിശ്വസൃതയുമുള്ളവന് തന്നെ. 

൧൬ എങ്കലേക്കു തിരിഞ്ഞു എന്നോടു കൂൃപയുണ്ടാകേണമേട്ട നിന്െറ 
ഭസന്നു നിന്െറ ശക്തി തന്നു, നിന്െറ ഭാസിയുടെ പുത്രനെ രക്ഷിക്ക 
ണമേ. 

൧൭ എന്നെ അകക്കുന്നവ൪ കണ്ടു ലജ്ഡികേണ്ടതിന്നു നയ്യെക്കായി 
മരു അടയാളം എനിക്കു തരേണമേ; യഹോവേ. നീ എന്നെ സഹാ 
യിച്ചു ആശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ. 

പഠ സജിത്തനം 
യഹോവ വിശുഭ്ധപവ്ൃതത്തില് സ്ഥാപിച്ചു നഗരത്തെ. 

൨ സിയോന്െറ പടിവാതിലുകളെ. തന്നേ, യാക്കോബിന്െറ സക. 
ല നിവാസങ്ങള്ചെക്കാള.ം അധികം സ്ന്റേഹിക്കുന്നു. 

൩. ദൈവത്തിന്െറ നഗരമേ, നിന്നെക്കുറിച്ചു മഹത്വമുള്ള കായ്യ 
ങ്ങാ അരുഭ്ിച്ചെയ്യിരിക്കുന്നു. 

ദ: ഞാന് എന്െറ പരിചയക്കാരുടെ കൂട്ടത്തില് രഫഹബിനെയും 
ബാബേലിനെയും ഫെലിസ്തൂ൪,, സോര. ക്രശ് എന്നിവരെയും പ്രസ്വാദ്ധി 
ക്കും ; ഇവന് അവിടെ ജനിച്ചും 

ദ ഇവന്ദം അവനും അവിടെ ജനിച്ചു എന്നു സീയോനെക്കുറിച്ചു 
പറയ്യം ടു അത്യുന്നതന് തന്നേ അതിനെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. 

൬ യഹോവ വംശങ്ങക്ടെ. എഴുതുമ്പോ : ഇവന് അപിടെ ജനിച്ചു 
എന്നിങ്ങനെ എണ്ണും. 

മ എന്െറ ഉ റവുകഠ ഒക്കെയും നിന്നി ആകുന്നു എന്നു സംഗീത 
ക്കാരും ത്തം ചെയ്യുന്നവരും ചരുര്പാല്ലെ വറയ്ുംം 

വപ്പാം സങിത്തനം 

൭്രേനന്െറ രക്ഷയുടെ ദൈവമായ യഹോവേ, ഞാന് രാവും പകലും തിരു സന്നിധിയില് നിലവിളിക്കുന്നു; 
൨ എനെറ പ്രാത്ഥന നിന്െറ മുമ്പില് വരുമാറാകട്ടെ ; എന്െറ നിലവിക്ളിക്കു ചെവി ചായിക്കേണമേ, 
൩. എന്റെറ പ്രാണന് കഷ്ടതകൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ; എന്െറ ജീവന് പാതാഭത്തോടു സമീപിക്കുന്നു. 
ര: കുഴിയില് ഇറങ്ങുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തില് എന്നെ എണ്ണ്ണിയിരിക്ക. ന്നു യ ഞാന് തുണയില്ലാത്ത മനുഷ്യനെപ്പോലെയാകുന്നു. 
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൫ ശവക്കുഴിയില് കിടക്കുന്ന ഹതന്മാരെപ്പോലെ എന്നെ മരിച്ചവ 
രുടെ കൂട്ടത്തില് ഉ പേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ; അവരെ നീ പിന്നെ ഓക്ുന്നില്ല ; 
അവര് നിന്െറ കയ്യില്നിന്നു അറവ൮പോയിരിക്കുന്നു. 

൬ നി എന്നെ ഏററവും താണ കുഴിയിലും ഇരുട്ടിലും ആഴങ്ങളി 
ലയം ഇട്ടിരിക്കുന്നു. [₹ 

൭ നിന്െറ ക്രോധം എനെറമേത ഭാരമായിരിക്കുന്നു ; നിന്െറ 
എല്ലാ തിരകളു കൊണ്ടു നി എന്നെ വലെച്ചിരിക്കുന്നു. 

൮ എനെറ പരിചയക്കാരെ നീ എന്നോടകററി, എന്നെ അവക്കു 
വെറ്ുപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നു ; പുറത്തിറങ്ങുവാന് കഴിയാതവണ്ണം എന്നെ 
അടെച്ചിരിക്കുന്നു. 

൯ എനെറ കണ്ണു കഷ്ടത ഹേതുവായി ക്ഷയിച്ചുപോകുന്നു ടു യ 

ഹോവേ, ഞാന് ദിവസംപ്രതിയും നിന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷികയും എനറെറ 
കൈകളെ നിങ്കലേക്കു മലത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. 

൧ഠ നി മരിച്ചവക്കു അത്ഭുതങ്ങഠര കാണിച്ചുകൊടുക്കുമോ ? മുതന്മാ൪ 

എഴുന്നേറ൮ റിന്നെ സ്തൂതിക്കുമോ : 

൧൧ ശവക്കുഴിയില് നിന്െറ ഒയയ്യെയും വിനാശത്തില് നിന്െറ 

വിശ്വസൂതയെയും വണ്ണ്ണിക്കകോ ? 

൧൨ അന്ധകാരത്തില് നിന്െറ അത്ഭതങ്ങളും വിസ്തൃതിയുള്ള കേശ 

തത നിന്െറ നീതിയും വെള്ളിപ്പെടുമോ ? 

൧൩ എന്നാല് യഹോവേ, ഞാന് നിന്നോടു നിലവിളിക്കുന്നു 

രാവിലേ എനെറ പ്രാത്ഥന തിരുസന്നിധിയില് വരുന്നു. 

൧രു: യഹോവേ. നീ എന്െറ പ്രാണനെ തള്ളിക്ടയുന്നതെന്തിന്ന ? 

നിന്െറ മുഖത്തെ എനിക്കു മറെച്ചുവെക്കുന്നതും എന്തിനു ? 

൧൫ ബാല്യംമുതല് ഞാന് അരിക്കും മരിപ്പാറായവനും ആകുന്നു ു  

ഞാന് നിന്െറ ഫോോരത്വങ്ങള്ടെ സഹിച്ചു വലഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

൧൬ നിന്െറ മഗ്രകോപം എന്െറ മിതെ  കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു 

നിന്െറ ഷമോരത്വങ്ങശ എന്നെ സംഹരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

൧൭ അവ ഇടവിടാതെ വെള്ളംപോലെ എന്നെ ചുറധന്നു ടു അവ 

കരുപപോലെ എന്നെ വടയുന്നു. 

൧൮ സ്റ്റേഹിതനെയും കൂട്ടാളിയെയും നീ എന്നോടകററിയിരിക്കു 

ന്നു ; എന്െറ പരിചയക്കാ൪ അന്ധകാരമത്രേ. 
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പതിനേഴാം തിയ്യതി 

വൈൈക്കുന്നേരത്തേ പ്രാത്ഥന 

പന൯ാം സങകിത്തനം 

യഹോവയുടെ കൃപക്ക്ചെക്കുറിച്ചു ഞാന് എന്നേക്കും പാടും ടു തലമുറതല 

മറയോ. എന്െറ വായ് കൊണ്ട നിന്െറ വിശ്വസ്ത അറിയിക്കും. 

൨ ഭയ എന്നേക്കും ഉ റെച്ചുനില്ല്യം എന്നു ഞാന് പറയുന്നു ; നിന്െറ 

വിശ്വസൃതയെ നീ സ്വശ്ശ്ൂത്തില് സ്ഥിരമാക്ചിയിരിക്കുന്നു. 

൩ എന്െറ വൃതനോട ഞാന് ഒരു നിയമവും എനെ മാസനായ 

ദാവിഭിനോടു സത്യവും ചെയ്യിരിക്കുന്നു. 

ദ: നിനെറ സന്തതിയെ ഞാന് എന്നേക്കും സ്ഥിരപ്പെടുത്തും; നിന്െറ 

സിംഹാസനത്തെ തലമുറതലമുറയോളം ഉറപ്പിക്കും. 

൫ യഹോവേ. സ്വഗ്ഗം നിന്െറ അത്ഭതങ്ങക്ലെയും വിശുദ്ധന്മാരുടെ 
സഭയില് നിന്െറ വിശ്വസൃതയെയും സ്ത്കൂതിക്കും. 

൬ സ്വറ്ലത്തില് യഹോവയോടു സദൃശനായവന് ഞ്യ൪ ? ലേവചു 
തൂന്മാരിത യഹോവെക്കു തുല്യനായവന് ആ൪ ? 

൭ ദൈവം വിശുഭ്ധന്മാരുടെ സംഘത്തില് ഏററവും ഭയങ്കരനും ആ 
വന്െറ ചുറവുമുക്ക എല്ലാവകുംമിതെ ഭയപ്പെടുവാ൯ യോഗ്യനും ആകുന്നു. 

൮ സൈമ്യൃങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവേ. നിന്നെപ്പോലെ ബ 
ലവാ൯ ആരുലള ? യഹോവേ. നിന്െറ വിശ്വസ്ത നിന്നെ ചുററിയിരി 
ക്കുന്നു. ം 

൯ ന സമുദ്ൂത്തിനെറ ഗവ്യത്തെ അടക്കി വാഴുന്നു ; അതിലെ തിര 
ക പൊങ്ങുമ്പോഠ നി അവയെ അമത്തുന്നു. 

൧൦ നീ രഫബിനെ ഒരു ഹതനെപ്പ്പോലെ തകത്തു; നിന്െറ ബല 
മുള ഭജംകൊണ്ടു നിന്െറ ശത്രുക്കളെ ചിതറിച്ചുകളഞ്ഞു. 

൧൧ ആകാശം നിനക്കുള്ളതു, ഭൂമിയും നിനക്കുള്ളതു ; ഭൂതലവും അ 
തിന്െറ പൂണ്ണ്ുതയും നി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. 

൧൨ ഭക്ഷിണോത്തരദിക്കുകളെ നി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു ; താബോരും 
ഹെമ്മോനും നിന്െറ നാമത്തില് ആനന്ദിക്കന്നു. 

൧൩ നിനക്കു വിയ്യമുള്ളോരു ഭൂജം ഉണ്ടു യ നിന്െറ കൈ ബലമുള്ള 
തും നിന്െറ വലങ്കൈ ഉന്നതവും ത്തകുന്നു. 

[ രം നിതിയും റ്യ്ായവും നിന്െറ സിംഹാസനത്തിന്െറ അടിസ്ഥാ 
നമാകുന്നു $ ഭയയും വിശ്വസ്തയും നിനക്കു മുമ്പായി നടക്കുന്നു. 

൧൪ ജയഘോഷം അറിയുന്ന ജനത്തിന്നു ഭാഗ്യം ടു യഹോവേ, 
അവര നിന്െറ മുഖ പ്രകാശത്തില് നടക്കും. 



റ സമകിത്തനം ൮൯ (൧൭-പൈ.ം 

൧൬ അവര് ഇടവിടാതെ നിന്െറ നാമത്തില് ഘോഷിച്ചുല്ലസി 

ക്കുന്നു ; നിനെറ നീതിയില് അവര് ഉയന്നിരിക്കുന്നു. 
൧൭ നീ അവരുടെ ബലത്തിന്െറ മഹത്വമാകുന്നു ; നിന്െറ 

പ്രസാദത്താല് ഞങ്ങളടെ കൊമ്പു ഉയന്നിരിക്കുന്നു. 
൧൮ നമ്മുടെ പരിച യഹോവെക്കുള്ളതും നമ്മുടെ രാജാവു. യിസ്പാ 

യേലിനെറ പരിശുഭ്ധന്നുള്ൂവനും ആകുന്നു. 1 
൧൯ അന്നു നീ മശനത്തില് നിന്െറ ഭക്തന്മാരോടട അരുഭിച്ചെ. 

യതു : ഞാന് വീരനായ ഒരുത്തന്നു സഹായം നല്ലകയും ജനത്തില്നിന്നു 
ഒരു വൃതനെ ഉൂ.യത്തുകയും ചെയ്യു. 

൨൦0 ഞന് എന്െറ ഭാസനായ ദാവീദിനെ കണ്ടെത്തി ; എനെറ 
വിശുഭ്ധതൈലം കൊണ്ടു അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു. 

൨൭ എന്െറ കൈ അവനോടുക്രടെ സ്ഥിരമായിരിക്കും 4 എന്െറ: 

ഭമം അവനെ ബലപ്പെടുത്തും 

൨൨ ശത്രു അവനെ തോല്ലിക്കയില്ല ; വഷകൂ൯ അവനെ പീഡിപ്പി 
ക്കഡ്യം ഇല്ലം 

൭൩ ഞാന് അവന്െറ വൈരികകെ അവനെറ മുമ്പില് തകകും ടു. 

അവനെ പകെക്കുന്നവരെ സംഹരിക്കും. 

6 ൭.൪: എന്നാല് എനെറ വിശ്വസ്തയും ദയയും അവനോടുകൂടെ. 

ഇരിക്കും ; എന്െറ നാമത്തില് അവന്െറ കൊയ്പു ഉ യന്നിരിക്കും. 

൨൫ അവനെറ കയ്യെ ഞാന് സമദ്രത്തിന്മേലും അവന്െറ വല 

യ്യെ നടികള ടെമേലും നീട്ടുമാറാക്കും. 

൨൬ അവന് എന്നോടു : നീ എനെറ പിതാവു, എന്െറ ദൈവം 

എനെറ രക്ഷയുടെ പാറ എന്നിങ്ങനെ വിളിച്ചുപറയും. 

൨൭ ഞാന് അവനെ ആലഭൃങാതനും ഭൂരാജാക്കുന്മാരില് ശ്രേഷടനു. 

മാക്കുട. ക 

൨൮ ഞാന് അവന്നു എന്െറ ദയ എന്നേക്കും കാണിക്കും ; എന്െറ 

നിയമം അവന്നു സ്ഥിരമായി നില്ല്യം. 

൨൯ ഞാന് അവന്െറ സന്തതിയെ ശ്വാശ്വതമായും അവന്െറ 

സിംഹാസനത്തെ ആകാശമുള്ള. കാലത്തോകവും നിലനിത്തും. 

൩൦ അവനെ പുത്രന്മാര എനെറ സ്യായപ്രമാണം ഉ പേക്ഷ്മിക്കയും 

എനെറ വിധികക്കെ. അനുസരിച്ചു നടക്കാതിരിദ്മയും 

൩൧ എന്െറ ചട്ടുഞ്ങക്യെ. ലംഡ്മിക്കയും എന്െറ കല്പനകഒ്ടെ. പ്രമാ 

ണിക്കാതിരിക്കയും ചെയ്യാത 

൩൨൨ ഞാന് അവരുടെ ലംഘനത്തെ വടികൊണ്ടം അവരുടെ 

അകൃതൃത്തെ ദണ്ഡനംകൊണ്ടും സന്ദശിക്കും. 

൩൨൩. ഏജിലും എനെറ ഭയയെ ഞാന് അവകങ്കല്നിന്നു നീക്കിക്കമക 

യില്ല മു എന്െറ വിശ്വസുതെക്കു ഭംഗം വരുത്തുകയുമില്ല. 
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൩൪൭: ഞാന് എനെറ നിയമത്തെ ലംഘിക്കയോ എന്െറ അധരങ്ങ 

ഭില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടതിന്നു ഭേദം വരുത്തുകയോ ചെയ്തുയില്ലം 

൩൪൫ ഞാന് ഒരിക്കല് എന്െറ വിശുഭ്ധിയെക്കൊണ്ടു സത്യം ചെയ്യി 

രിക്കുന്നു ; ഓാവീടി നോടു ഞാന് ഭോഷ്കു പറകയില്ല. 
൩൬ അവനെറ സന്തതി ശാശ്വതമായും അവനെറ സിംഹാസ 

നം എനെറ മുമ്പില് സൂയ്യനെപ്പോലെയും ഇരിക്കും. 

൩൭ അതു ചയ്രനെപ്പോലെയും ആകാശത്തിലെ വിശ്വസ്മ സാക്ഷി 

യെപ്പോലെയും എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കും. [ 

൩൮ എജിലും നീ ഉപേക്ഷിച്ചു തള്ളിക്കകയും നിനെറ അഭിഷി 

ക്തനാടട കോപിക്കയും ചെയ്യ. [1 

൩൯ നിന്െറ ഭാസസോടുള്ള നിയമത്തെ നി വെവ്വത്തുകളഞ്ഞു ; 

അവന്െറ കിരീടത്തെ നീ നിലത്തിട്ടു അശുഭ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 
൫: നീ അവനെറ വേലി ഒക്കെയും പൊളിച്ചു ; അവന്െറ കോട്ട 

കലദ്വെയും ഇടിച്ചുകള.ഞ്ഞു. 
൫:൧ വഴിപോകുന്ന എല്ലാവരും അവനെ കൊള്ളയിടുന്നു ു തന്െറ. 

അയല്ല്യാക്ഷ അവന് നിന്ദ ആയി തിനിരിക്കുന്നു. 
ദ.൨ നി അവനെറ വൈരികളൂ.ടെ വലങ്കയ്യെ ഉയത്തി; അവ 

ന്െറ സകല ശത്രുക്കളെയും സന്തോഷിപ്പിച്ചു. ല് 
൫:൩ അവനെറ വാക്കിന് വായ്മ്കരഛലചയെ നി മടക്കി ; യുഭ്ധത്തിത അവ 

നെ നില്ലയമാറാക്കിയതുമില്ല. 
൫.8: അവനെറ തേജസ്സിനെ നീ ഇല്ലാതാക്കി ; അവന്െറ സിംഹാ 

സനത്തെ നിലത്തു തമള്ളിയിട്ടു. 
൭.൫ അവന്െറ യെവനകാലത്തെ നി ചുരുക്കി; നി അവനെ 

ലജ്യുകൊണ്ടു മൂടിയിരിക്കുന്നു. 
ദ:൬ യഹോവേ. നീ നിത്യം മറഞ്ഞുകടയുന്നതും നിന്െറ ക്രോധം 

തീപോലെ ജ്വലിക്കുന്നതും എത്രത്തോടം ? 

൫.൭ എന്െറ ആയുസ്സു എത്ര ചുരുക്കം എന്നു കാക്കേണമേ ടു എത്തു 

മിത്ഥ്യാത്വത്തിന്നായി നീ മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ ഒക്കെയും സൃഷ്ടിച്ചു ? 

ഭം൮ ജീവിച്ചിരുന്നു മരണം കാണാതെയിരിക്കുന്ന മനുക്ഷ്യ൯ ആ൪ ? 
തന്െറ പ്രാണനെ പാതാദത്തിന്െറ കയിതനിന്നു വിടുവിക്കുന്നവനും 
ആരുളൂളൂ : 

ഭം൯ കത്താവേ, നിന്െറ വിശ്വസൂതയില് നി ദാവീദിനോടു സതൃം 
ചെയ്യ, നിന്െറ പണ്ടത്തെ കൃപകമ എവിടെ ? 

ദം കത്താവേ., അടിയങ്ങളുടെ നിന്ദ ഓക്കേണമേ എന്െറ 
മാവ്യിടത്തില് ഞാന് സകല മഹാജാതികളു ടെയും നിന്ദ വഹിക്കുന്നതു 
തന്നേ. 
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കെ യഹോവേ, നിന്െറ ശരത്രുക്കര നിന്ദിക്കുന്നുവല്ലോ ; അവ൪ 
നിന്െറ അഭിഷിക്തനെറ കാലടികളെ നിന്ദിക്കുന്നു. 

൭൨ യഹോവ എന്നെന്നേക്കും വാക്യ പ്പെടുമാറാകട്ടെ. ആമേന്, 
ആമേന്. 

പതി നെടാം തിയ്യതി 

കാലത്തേ പ്രാത്ഥന 

നാം സിത്തനം 

കത്മാവേ, നി തലമുറതലമുറയായി ഞങ്ങളുടെ സങ്കേതമായിരിക്കുന്നു; 
൨ പവ്ൃതങ്ങര ഉ.ണ്ടായതിന്നും നി ഭൂമിയെയും ഭൂമണ്ഡലത്തെയും 

നിമ്മിച്ചതിന്നും മുമ്പേ നി അനാദിയായും ശാശ്വതമായും ദൈവം തൃ 
കുന്നു, 

൩. നി മത്യനെ പൊടിയിലേക്കു മടങ്ങിച്ചേരുമാറാക്കുന്നു ; മനുഷ്യ 
പുത്രന്മാരേ, തിരികെ വരുവിന് എന്നും അരുഭ്ധിച്ചെയ്യന്നു. 

൫: ആയിരം സംവത്സരം നിന്െറ ദൂഷ്ടരിയിമ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു 
പ്വേയ ഭിവസംപോലെയും രാത്രിയിലെ ഒരു യാമംപചോലെയും മാത്രം 
ഇരിക്കുന്നു. 

൫ നി അവരെ ഒഴുക്കിക്കളയുന്ന ; അവ൪ ഉറദംപോലെ അത്രേ; 
അവര രാവിലേ മുഖപച്ചുവരുന്ന പുല്ലുപോലെയാകുന്നു. 

൬ അതു രാവിലേ തഴെച്ചുവഭ രുന്നു ; വൈകുന്നേരം അതു അരി 
ഞ്ഞു വാടിപ്പോകുന്നു. 

൭ ഞങ്ങ നിന്െറ കോപത്താല് ക്ഷയിച്ചും നിന്െറ ക്രോധത്താല് 
ഭൂമിച്ചും പോകുന്നു. 

൮ നി ഞങ്ങളൂടെ അകുത്ൃങ്ങക്െ നിന്െറ മുമ്പിലും ഞങ്ങളുടെ രഹ 
സൃപാപങ്ങളടെ നിന്െറ മുഖപ്രകാശത്തിലും വെച്ചിരിക്കുന്നു. 

ന് ഞങ്ങളുടെ നാളൂകക്ളൊക്കെയും നിന്െറ ക്രോഡത്തില് കഴിഞ്ഞൂ 

പോയി; ഞങ്ങളുടെ ഡംവത്സരങ്ങളെെ. ഞങ്ങറാ ഒരു നെടുവീപ്പ ചോ 

ലെ കഴിക്കുന്നു. 

൧ഠ0 ഞങ്ങകൂടെ ആയ്യഷ്യാലം എഴുപതു സംവത്സരം; ഏറെ ത്ത 

യാല് എട്ടനുതു സംവത്സരം അതിന്െറ പ്രതാപം പ്രയാസവും ഭ8ഖവുമ 

ത്രേ; അതു വേഗംതരുകയും ഞങ്ങ പറന്നുപോകയ്യം ചെയ്യുന്നും 

൧൧ നിന്െറ കോപത്തിന്െറ ശക്തിയെയും നിന്നെ ഭയപ്പെടുവാ 

ന്തക്കവന്ത്്ും നിന്െറ ക്രോധത്തെയും ഗ്രഹിക്കുന്നവ൯ ത്തൂ൪ ? 

൧൨ ഞങ്ങ ഞ്ഞോനമുള്ളോരു ഹദയം പ്രാവിക്ത്തകവസ്ക്്ും ഞങ്ങ 

ട്ടെ നാളൂ.കമളെ. എണ്ണുവാന് ഞത്ങക്ലെ. മ പദേശിക്കേണമേ. 
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൧൩. യഹോവേ, മടങ്ങിവരേണമേ ; എത്രത്തോളം താമസം ? ആ 
ടിയങ്ങകോടു സഹതാപം തോന്നേണമേ. 

൧൭: കാലത്തു തന്നേ ഞങ്ങളെ. നിന്െറ ഭയകൊണ്ട തൃപൃരാക്കേണ 
മേ ; എന്നാല് ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്ഠാല മൊക്കെയും ഞങ്ങ ഘോഷിച്ചാന 
ന്ദരിക്കും. 

൧൫ നി ഞങ്ങളെ ക്രേശിപ്പിച്ച ഭിവസങ്ങനക്കും ഞങ്ങ അനത്ഥം 
അനുഭവിച്ച സംവത്സരങ്ങഠക്കും തക്കവണ്ണ്ണം ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കേ 
ണമേ. 

൧൬ നിനെറ ഭാസന്മാക്ഷ നിന്െറ പ്രവൃത്തിയും അവരുടെ മക്കുറ്ര 
ക്ഷ നിന്െറ മഹത്വവും വെളിപ്പെടുമാറാകട്ടെ. 

൧൭ ഞങ്ങഭൂടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ പ്രസാദം ഞങ്ങളുടെ 
മേല് ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ ; ഞങ്ങളു ടെ കൈകള ടെ പ്രവൃത്തിയെ സാഭ്ധ്യമാ 
ക്കി തരേണമേ ടു അതേ, ഞങ്ങളു ടെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയെ സാഭ്ധ്യമാ 
കി തരേണമേ. 

൯൧൧൨൦ സങ്കിത്തനം 

അത്ൂന്നതന്െറ മറവില് വസിക്കയും സവ്യൃശക്തന്െറ നിഴചിന്൯കിഴില് 
പാക്കയും ചെയ്യുന്നവന് ടി 

൨ യഹോവയെക്കറിച്ചു: അവന് എന്െറ സങ്കേതവും ദ്കാട്ടയും 
ഞാന് ആശ്രയിക്കുന്ന എന്െറ ദൈവവും എന്നു പറയുന്നു. 

൩. ൯ നിന്നെ വേട്ടകകാരനെറ കണിയിതനിന്നും നാശകരമാ 
യ മഹാമാരിയിതനിന്നും വിടുവിക്കും. 

ര: തന്െറ തൂവലുകമകൊണ്ടു അവ൯ നിന്നെ മറെക്കും ; അവ 
നെറ ചിറകിന്കിഴില് നീ ശരണം പ്രാപിക്കും ; അവനെറ വിശ്വസ്ത 
നിനക്കു പരിചയും പലകയും ആകുന്നു. 

ദ രാത്രിയിലെ ഭയത്തെയും പകല് പറക്കുന്ന അസ്റ്റത്തെയും 
൬ ഇരുട്ടിത സഞ്ചരിക്കുന്ന മഹാമാരിയെയും .ച്ചെക്കു നശിപ്പിക്കു 

ന്ന സംഹാരത്തെയും നിനക്കു പേടിപ്പാനില്ല. 
൭ നിന്െറ വശത്തു ആയിരം പേരും നിന്െറ വലത്തുവശത്തു പ 

തിനായിരം ചേരും വീഴുംട്ടു എജ്മിലും അതു നിന്നോടു അടുത്തുവരികയിച്ല. 
൮ നിന്െറ കമ്ത്രകൊണ്ടു തന്നേ നി നോക്കി ഭുഷ്ഠന്മാകു വരുന്ന 

പ്രതിഫലം കാണും. 
൯ യഹോവേ, നി ഏനെറ സക്കേതമാകുന്നു ; നി അതുന്നതധെ 

നിന്െറ വാസസ്ഥലമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 
ഠാ ഒരു അനത്ഥവും നിനക്കു ഭവിക്കയില്ല ; ഒരു ബാധയും നിന്െറ 

കരടാരത്തിന്നു അടുകയില്ല. 
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൧൧ നിന്െറ എല്ലാ വഴികളിലും നിന്നെ കാക്കേണ്ടതിന്നു അവന് 
നിന്നെക്കുറിച്ചു തന്െറ ഭൂതന്മാരോടു കല്പിക്കും. 

൧൨ നിന്െറ കാല് കല്ലില് തട്ടിപ്പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു അവ൪ 
നിന്നെ കൈകളില് വഹിച്ചുകൊടളൂം. 

൧൩. സിംഹത്തിന്മേലും അണലിമേലും നീ ചവിട്ടും ; ബാലസിം 

ഫഹത്തെയും പെരുമ്പാമ്പിനെയും നീ മെതിച്ചുകളയും. 
൧ര: അവന് എന്നോടു പററിയിരിക്കയാല് ഞാന് അവനെ വിട്ടവി 

ക്കും ടു അവന് എന്െറ നാമത്തെ അറികയാത ഞാന് അവനെ ഉയത്തും.. 
൧൫ അവന് എന്നെ വിഴഭിച്ചപേക്ഷിക്കും ; ഞാന് അവന്നു ഉത്തര 

മരുഭൃം $ കഷ്ടകാലത്തു ഞാ൯ അവന്്േക്രടെ ഇരിക്കും ; ഞാന് അവനെ. 
വിടുവിച്ചു മഹത്വപ്പെടുത്തും. 

൧൬ ദീഘായുസ്ലുകൊണ്ട ഞാന് അവന്നു തൃപുിവരുത്തും ; എന്െറ ര. 
ക്ഷ അവന്നു കാണിച്ചുകൊടുക്കും. 

നധാം സങ്കിത്തനം 

യഫോവെക്കു സ്യോത്രം ചെയ്യുന്നതും അതുന്നതനായുക്കോവേ, നിന്െറ. 
നാമത്തെ കിത്തിക്കുന്നതും 
൨ പത്തു കമ്പിയുള്ള വാദിത്രംകൊണ്ടും വപീണകൊണ്ടും ഗംഭീരസ്വ 

രമുള്ള കിന്നരം കൊണ്ടും 
൯൩ രാവിലേ നിന്െറ ഭയയെയും രാത്രിതോവ൮ം നിന്െറ വിശ്വ. 

തയ്യെയും വസ്ണ്്ലിക്കുന്നതും നല്ലതു. 

ഭം യഹോവേ, നിനെറ പ്രവൃത്തികൊണ്ടു നീ എന്നെ സന്തോഷി 
പ്പിക്കുന്നു ; ഞാന് നിന്െറ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തികങ്ലെക്കുറിച്ചു ഘോഷിച്ചു 
ലുസിക്കുന്നു. 

൫ യഹോവേ, നിന്െറ പ്രവൃത്തിക എത്ര വലിയവയാകുന്നു ടട 

നിന്െറ വിചാരങ്ങ അതുന്തം അഗാധമായവ തന്നേ. 

൬ ശൂഗപ്രായനായ മനുഷ്യന് അതു അറിയുന്നില്ല മൂഡ൯ അതു 

ഗ്രഫിക്കുന്നതുമില്ല. 
൭ ഭുഷ്ടന്മാ൪ പുല്ലുപോലെ മമ്ലെക്കുന്നതും നീതികേടു പ്രവത്തിക്കുന്ന. 

വരൊക്കെയും തഴെക്കുന്നതും എന്നേക്കും നശിച്ചുപോകേണ്ടതിന്നാകുന്നു. 

൮ നീയോ. യഹോവേ, എന്നേക്കും അതുന്നതനാകുന്നു. 

൯ യഹോവേ, ഇതാം നിന്െറ ശത്രുക്ക ടു ഇതാ, നിന്െറ ശത്രുക്കറ്ം 

നശിച്ചുപോകുന്നു ; നീതികേടു പ്രവത്തിക്കുന്ന ഏവരും ചിതറിപ്പോകും. 

൧൦ എങ്കിലും എന്െറ കൊമ്പു നീ കാട്ടുപോത്തിന്െറ കൊമ്പു 

പോലെ ഭ.യത്തും ടു പുതിയ എഷ്്്്റു എന്നെ തേപ്പിക്കുന്നു. 

കഥ എന്െറ കണ്ണു എന്െറ ശരത്രുക്കകെ. കണ്ടും എഏനെറ ചെവി 

എന്നോടു എതിക്കുന്ന ദുഷ്ണമ്മികളലെക്കുറിച്ചു കേട്ടും രസിക്കും. 



[ജു ത് 

൧൨ നീതിമാന് പനപോല തഴെക്കം ടു ലെബാനോനിലെ കേവ 

കാരുപാലെ വടരും. 
൧൩. യഹോവയുടെ ആലയത്തില് നടുതലയായവ൪ നമ്മുടെ ലൈ 

വത്തിന്െറ പ്രാകാരങ്ങളില് തഴെക്കും. 

൧൭: വാഭ്ധകൃത്തിലും അവ൪ ഫലം കായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ; 
അവര് പുഷ്ടിവെച്ചും പച്ചപിടിച്ചു ഇരിക്കും. 

൧൫ യഹോവ നേരുള്ളവ൯, അവന് എന്െറ പാറ. അവനില് 
നീതികേടില്ല എന്നു കാണികേണ്ടതിന്നു തന്നേ. 

പതിനെടടാം തിയ്യതി 

വൈക്കന്നേരത്തേ പ്രാത്ഥന 

സമ്പാം സങ്കിത്തനം 

യഹോവ വാഴ്ചന്നു ; അവ൯ മഹിമ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു ; യഹോവ ബലം 
ധരിച്ചു അരെക്കു കെട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഭൂലോകം ഇ&കാതെ കൂറെച്ചു 
നില്ലന്ന. 

൨ നിന്െറ സിംഹാസനം പുരാതനമേ സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു നി 
'അനാദിയായുള്ളവന് തന്നേ. 

൯. യഹോവേ, പ്രവാഹങ്ങഠ മുയത്തുന്നു ; പ്രവാഫങ്ങറ്ം ശബ്ദം 
തു യത്തുന്നു ; പ്രവാഹങ്ങര തിരമാലകളെ ഉയത്തുന്ന. 

൭: സമുദൂത്തിലെ വന്തിരകട്ലായ ചെരുവെള്ളങ്ങളുടെ മുഴക്കത്തെ 
ക്കാളും ഉയരത്തില് യഹോവ മഹിമയുള്ളവന്, 

൫ നിന്െറ സാക്ഷ്ൃങ്ങശ എത്രയും നിശ്ചയമുള്ളവ ; യഹോവേ, 
വിശുഭ്ധി നിന്െറ ആലയത്തിന്നു എന്നേക്കും ഉ ചിതംതന്നേ. 

൯ദ്ധാം സങ്കിത്തനം 

പ്രതികാരത്തിനെറ ദൈവമായ യഹോവേ, പ്രതികാരത്തിന്റെ മൈ 
വമേ, പ്രകാശിക്കേണമേ. 

൨ ഭൂമിയുടെ ന്യായാധിപതിയേ, എഴുന്നേല്ലേ,ണമേ ; ഡംഭികരക്കു 
നീ പ്രതികാരം ചെയ്യേണമേ. 

൯൩ യഹോവേ, ഭഷ്ടന്മാര എത്രത്തോളം, ഭൃഷ്ടന്മാര എത്രത്തോഭം 
ഷോഷിച്ചുല്ലസിക്കും ? 

ര: അവര ശകാരിച്ചു ധാഷ്ട്രയം സംസാരിക്കുന്നു ടു നീതികേടു പ്രവ 
ത്തിക്കുന്ന ഏവരും വയ പറയുന്നു. 

൫ യഹോവേ, അവര നിന്െറ ജു നത്തെ തകത്തുകളയുന്നു ; 
നിസെറ അവകാശത്തെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു. ് 
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൬ അവര വിധവയെയും പരദേശിയെയും കൊല്ലുന്നു ; അനാഥ 
ന്മാരെ അവര ഹിംസിക്കുന്നു. 

൭ യഹോവ കാണുകയില്ല എന്നും യാക്കാബിനെറ ഭൈവം ഗ്രഹികു 
യില്ലെന്നും അവര് പറയുന്നു, 

൮ ജനത്തില് മൂഗപ്രായരായവരേ. ചിന്തിച്ചുകൊവിന് ടു ഭോഷ 
ന്മാരേ, നിങ്ങദക്കു എപ്പ്യോറ്ര ബുഭ്ധിവതം : 

ന് ചെവിയെ നട്ടവ൯ കേമക്കയില്ലയോ ? കണ്ണ്ണിനെ നിമ്മിച്ചവന് 
കദണുകയിപ്പയോ * 

൧൦൧ ജാതികളെ. ശിക്ഷിക്കുന്നവന് ശാസിക്കയില്ലയോ? അവന് മനു 

ഷൃക്ക ജ്ഞാനം ൭ പകേശിച്ചകൊടുക്കുന്നില്ലയോ ? 

൧൧ മനുഷ്യരുടെ വിചാരങ്ങക്ടെ മായ ഏഴ്നു യഫോവ അറിയുന്നു. 

൧൨ യഹോവേ. ഭുഷ്ടന്നു കുഴി കുഴിക്കുവോകൂം അനത്ഥദിവസത്തിത 

നീ അവനെ വിശ്രമിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു 

൧൬. നീ ശിക്ഷിക്കയും നി.ന്െറ സ്യായപ്രമാണം നി കുപദേശിക്കയും 

ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യ൯ ഭാഗ്യവാന്. 

൧൪൭: യഹോവ തന്െറ ജനത്തെ തമ്ളിക്കടകയില്ല ; തന്െറ അവ 

കാശത്തെ കൈവിടുകയുമില്ല. ലം 

൦ ൭൫ ന്യായവിധി നീതിയിലേക്കു തിരിഞ്ഞുവരും 4; പരമാത്ഥ ഹൃദയ 

മ്മവരൊട്ദെയും അതിനോടു യോജിക്കും. 

൧൬ ദൂഷ്ലമ്മി കളുടെ നേരെ ആ൪ എനിക്കുവേണ്ടി എഴുന്നേല്ല ; 

നീതികേടു പ്രവത്തിക്കുന്നവരോടു ആ൪ എനിക്കുവേണ്ടി എതിത്തു 

നില്ല % 

൧൭ യഫോവപ എനിക്കു സഹായമായിരുന്നില്ലെ്മില് എനെറ പ്രാണ 

൯ ചേഗം മൌനവാസം ചെയ്യുമായിരുന്നു. 

൧൮ എനെറ കാല് വഴതുന്നു എന്നു ഞാന് പറഞ്ഞപ്പ്യോഠ 

യഫോവേം നിനെറ ഭയ എന്നെ താങ്ങി. ര 

൧൯ എനെറ ഉള്ളിലെ വിചാരങ്ങളുടെ ബഫ്രത്വത്തില് നിന്െറ 

ആശ്വാസനങ്ങം എനെറ പ്രാണനെ തണുപ്പിക്കുന്നു. 

൨൦ നിയമത്തിന്നു വിരോധമായി കഷ്ടത നിമ്മിക്കുന്ന ദുഷ്ണസിംഹാ 

സതത്തിന്നു നിന്നോട സഖ്യതയുണ്ടാകുമേ: ? 

൨൧ നീതിമാനെറ പ്രാണന്നു വിരോധമായി അവര് കൂട്ടംക്രടുന്നു 

കുററമില്ലാത്ത രക്തത്തെ അവ൪ ശിക്ഷെക്കു വിധിക്കുന്നു. 

൨൨ എഞ്ിലും യഹോവ എനിക്കു ഗോപുരവും എന്െറ ശരണ 

ശൈലമായ എനെറ ദ്വൈവവും ആകുന്നു. 

൨൩ അവ൯ അവരുടെ നീതികേടു അവരുടെമേല് തന്നേ 

വരുത്തും $ അവരുടെ ദുഷ്ടതയില് തന്നേ അവരെ സംഹരിക്കും ടു നമ്മുടെ 

ക്രൈവമായ യഫോവ അവരെ സംഹരിച്ചുകടചയും. 
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പത്തൊയഷതാം തിയ്യതി 

കാലത്തേ പ്രാത്ഥന 

നം സങ്കിതേനം 

വ രുവി൯, നാം യഹോവെക്കു ഉല്ലസിച്ചു ഘോഷിക്കടു നമ്മുടെ രക്ഷയു 

ടെ പാറെക്കു ആപ്പിടുക. 
൨ നാം സ്പോത്രത്തോടെ അവനെറ സന്നിധിയില് ചെല്ലുക 

സമ്ിത്തനങ്ങക്രോടെ അവന്നു ഘോഷിക്കും 
൩. യഹോവ മഫാദ്വൈവമല്ലോ മ അവന് സകല ദ്വവന്മാകും 

മീതെ മഹാരാജാവു തന്നേ. 
ദ: ഭൂമിയുടെ അധോഭാഗങ്ങറ അവന്െറ കയ്യില് ആകുന്നു ; പവ്യ 

തങ്ങളുടെ ശിഖരങ്ങളും അവന്നുള്ളവ. 

൭ സമുദ്രം അവന്നുക്കതു ; അവന് അതിനെ ഉണ്ടാക്കി ; കരയ്യെയും 

അവന്െറ കൈക മനഞ്ഞിരിക്കുന്നു 
൬ വരുവിന്. നാം വണങ്ങി നമയ്ക്ുരിക്ക ; നമ്മെ നിമ്മിച്ച യഹോ 

വയുടെ മുമ്പില്! മട്ടുകുത്തുക. 
൭ അവന് നജ്ുടെ ദൈവമാകുന്നു ; നാമോ അവന് മേയിക്കുന്ന 

ജനവും അവന്െറ കൈക്കലെ ആടുകളും തന്നേ. ലം 
൮ ഇന്നു നിങ്ങള് അവന്െറ ശബ്ദം കേമക്കുന്നവെങ്കില്., മെരീബ 

യിലെപ്പോോലെയും മരുഭൂമിയില് മസ്സാനാഭിലെപ്പോലെയും നിങ്ങളുടെ 
ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്ുരുതു. 

൯ അവിടെവെച്ചു നിങ്ങളുടെ പിതാദന്മോര എന്നെ പരീക്ഷിച്ചു ; 
എനെറ പ്രവൃത്തി അവ൪ കണ്ടിട്ടും എന്നെ ശോധനചെയ്തൂ. 

൧൧ നാല്പതു ആണ്ടു എനിക്കു ആ തലമുറയോടു നിരസം ഉണ്ടായി 
രുന്നു ; അവര ഭതററിപ്പോകുന്ന ഹൃദയമുമ്ളോരു ജനം എന്നും എന്റെറ 
വഴികളെ. അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവരെന്നും ഞാന് പറഞ്ഞു. 

ക ആകയാല് അവര എനെറ സ്വസ്ഥതയില് പ്രവ്വേശിക്കയില്ലെ 
ന്നു ഞാന് എം൯റ ക്രോധത്തിത സത്യം ചെയ്തു, 

നന്നറം സങിത്തനം 

യഹോവെക്കു ഒരു പുതിയ പാട്ടു പാടുവി൯ ടു സകല ഭൂവാസി കളു മായു 
ക്ലോരേ, യഹോവെക്കു പാടടവിന്൯. 

൨ യഹോവെക്കു പാടി, അവന്െറ നാകത്തെ വാ വീൻ ; നാഠ്ര 
തോവവം ആഅവനെറ രക്ഷയെ തിന്, ളം 

൩. ജാതികളുടെ ഇടയില് അവന്െറ മഹത്വവും സകല വംശങ്ങ 
മൂടെയും ഇടയില് അവന്െറ അത്ഭുതങ്ങളും വിവരിപ്പിന്. 



106 ി സമീത്തനം ൯൭ [൧൯കാ. 

ദ. യഹോവ വലിയവനും ഏററവും സ്തൂത്ൃനും ആകുന്നു ; അവന് 

സകല ലേവന്മാരെക്കാളൃം ഭയപ്പെടുവാ൯ യോധ്യയ൯ം യ 

൫ ജാതികളുടെ ലേവന്മാരൊക്കെയും മിത്ധ്യാമൂത്തികളത്രേ; യഹോ 

വയോ ആകാശത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. 

൬ ബഹുമാനവും തേജസ്സും അവന്െറ മുമ്പിലും ബലവും ശോഭയും 

അവനെറ വിശുഭ്ധ മന്ദിരത്തിലും ഉണ്ടും 

൭ ജാതികളുടെ കുലങ്ങളേ.. യഹോവെക്കു കൊടുപ്പിന് യ മഹത്വ 

വും ബലവും യഹോവെക്കു കൊടുപ്പിന്. ലം 

൮ യഹോവെക്കു അവനെറ നാമത്തിന്നു തക്ക മഹത്വം കൊടു 

പ്പിന് ; തിരുമുതകാഴ്ണയുമായി അവനെറ പ്രാകാരങ്ങളില് ചെല്ലുവി൯. 

൯ വിശുഭ്ധവസ്ത്രാലങ്കാരത്തോടെ യഹോവയെ നമസ്ത്റരിപ്പി൯ ; 

സകല ഭൂവാസികളമായുള്ളോരേ, അവന്െറ മുമ്പില് നടുങ്ങുവി൯. 

൧൧ യഹോവ വാഴുന്നു എന്നു ജാതികളൃടെ ഇടയില് പറവിന് ടു 

ഭൂലോകവും ഇഭകാതെ ഉറെച്ചു നില്ലുന്നു മ അവ൯ ജാതികളെ. നേരോ 

ടെ വിധിക്കും. 

൧൧ ആകാശം സന്തോഷിക്കയും ഭൂമി ആനന്ദിക്കയും സമുദ്ൂവും അ 

തിനെറ നിറെവും മുഴങ്ങുകയും ചെയ്യട്ടെ. 

൧൨ വയലും അതിലുള്ളതൊക്കെയും ആഫഹ്ലാടികുട്ടെ $ു അപ്പോ കാ 

ടിലെ സകല വൃക്ഷങ്ങളും ഉല്ലസിച്ചു ഘോഷിക്കും. 

൧൩ യഹോവയുടെ സന്നിധിയില് തന്നേ : അവന് വരുന്നുവല്ലോ 

അവന് ഭൂമിയെ വിധിപ്പാ൯ വരുന്നു ; അവന് ഭൂലോകത്തെ നീതിയോടും 

ജാതികളെ വിശ്വസതയോടുംക്രടെ വിധിക്കും. 

നാം സങ്കിത്തനം 

യഹോവ വാഴ്ചന്നു ; ഭൂമി ഫോഷിച്ചാനന്ദടിക്കട്ടെ; ബഫുല്പിപുകളൂം സ 

ന്തോഷിക്കട്ടെ. 

൨ മേഫ്വവും അന്ധകാരവും അവന്െറ ചുറവം ഇരിക്കുന്നു ; നിതി 

യും ന്യായവും അവനെറ സിംഫാസനത്തിന്െറ അടിസ്ഥാനമാകുന്നു. 

൩ ത) അവന്നു മുമ്പായി പോകുന്നു  ചുറധമുങ്കള. അവനെറ വൈ 

രിക ലഫിപ്പിക്കുന്നു. 

ദ: അവനെറ മിന്നലുക ഭൂതലത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു ; ഭൂമി 

കണ്ടു വിറെക്കുന്നു. 

൫ യഹോവയുടെ സന്നിധിയില്. സവൃഭൂമിയുടെയും കത്താവിന്െറ 

സന്നിധിയില്ം പവ്ൃതങ്ങഠം മെഴുകുപോലെ ഉരുകുന്നു. 

൬ ആകാശം അവനെറ നീതിയെ പ്രസിഭ്ധമാക്കുന്നു ; സകല ജാതി 

കളം അവനെറ മഹത്വത്തെ കാണുന്നു. 



൭ വിഗ്രഹങ്ങളെ. സേവിക്കയും ബിംബങ്ങളില് പ്രശംഡിക്കയും. 

ചെയ്യുറ്നവരൊകെയും ലജ്കിച്ചുപോകും : സകല കേവന്മാരുമായുള്ളോ 
രേ, അവനെ നമമയ്തുരിപ്പിന്. 

൮ സീയോന് കേട്ടു സന്തോഷിക്കുന്നു ; യഹോവേ, നിന്െറ സ്മ്യായ 
വിധികര ഹേതുവായി ജയ്യെ്രദാപുത്രിമാ൯ ഫഘോഷിച്ചാനന്ദിക്കുന്നു. 

ന് യഹോവേ, നീ സവൃഭൂമിക്കും മീതെ അതൃന്നത൯ ടു സകല മേ 
വന്മാക്കം മീതെ ഉയന്നവന് തന്നേ. | 

൧൧ യഹോവയെ സ്റ്റേഹിക്കുന്നവരേ, ദോഷത്തെ വെറ്ുപ്പി൯ മൂ 

ആവന് തനെറ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രാണങ്ങദ്ടെ കാക്കുന്നു ; ദുഷ്ടന്മാരുടെ ക 
യ്യിതനിന്ന അവരെ വിടുവിക്കുന്നു. 

കഷ നീതിമാന്നു പ്രകാശവും പരമാത്ഥ ഹൃദയമുമ്മവക്ു സന്തോഷ 
വും ഉ ദിക്കും. 

൧൨ നീതിമാന്മാരേ, യഹോവയില് സന്തോഷിപ്പി൯ ; അവന്െറ 
വിശുങ്ധനാമത്തിന്നു സോത്രം ചെയ്ത്രി൯. 

1 

പത്തൊ൯നപതാം തിയ്യതി 

ഒവെക്കുന്നേരത്തേ പ്രാത്ഥന 

൯പ്പറം സങ്കിത്തനം 

യഹോവെക്കു ഒരു പുതിയ പാട്ടു പാടുവിന് ടു അവന് അത്ഭുതങ്ങദ്ദെ പ്ര 

വത്തിച്ചിരിക്കുന്നു ; അവന്െറ വലജയ്യും അവനെറ വിശുദ്ധ ഭൂജവും അ 
വന്നു ജയം നേടിയിരിക്കുന്നു. 

൨ യഹോവ തന്െറ രക്ഷയെ അറിയിച്ചും ജാതികര കാങ്ങെ. 
തനെറ നിതിയെ വെളിപ്പെടുത്തിയുമിരിക്കുന്നു. 

൩. അവന് യിസ്രായേല്ധൃഹത്തിന്നു തന്െറ ദയയും വിശ്വസ്തത 
യും ഓത്തിരിക്കുന്നു ; ഭൂമിയുടെ അവൃതികക്കൊക്കെയും നമ്മുടെ ട്ദൈവത്തി 
ന്െറ രക്ഷ കണ്ടിരിക്കുന്നു. 

ഒം സകല ഭൂവാസികക മായുക്കോരേ, യഹോവെക്കു ആലപ്പിടുവിന് ; 
പൊട്ടിഘോഷിച്ചു കിത്തനം ചെയ്തി. 

ടട ി ൭ കിന്നരത്തോടെ യഹോവെക്കു കീത്മനം ചെയ്ത്ിന് ; കിന്നര 
ി ത്താടും സംഗിതസ്വരത്തോടുംക്രടെ തന്നേ. 

൬ കാഫമങ്ങള്ലോടും ശൂയ നാഭത്തോടുംക്രടെ രാജാവായ യദഴഹാവ 
യുടെ സന്നിധിയില് ഫഘോഷിപ്പിന് ! 

൭ സമദവും അതിന്െറ നിറെവും ഭൂതലവും അതില് വസിക്കുന്ന 
തം കുഗഞ്ങട്ട്ടം 

1 



ത്ത് 

108 സമിത്തനം ൯൯ [൧൯-- വൈ. 

൮ പ്രവാഹങ്ങര കൈകൊട്ടട്ടെ ; പവ്ൃതങ്ങശ ഒരുപോലെ യഹോ 

വയുടെ മുമ്പാകെ ഉല്ലസിച്ചു ഫോഷിക്കുട്ടെ. ലു ി 
൯ അവന ഭൂമിയെ വിധിപ്പാന് വരുന്നു; ഭൂലോകത്തെ നീതിയോ 

ടും ജാതികളെ നേരോടുംക്രടെ വിധിക്കും. 

ന്൯നാം സങ്കിത്തനം 

യഹോവ വാഴുന്നു; ജാതികര വിറെകുട്ടെ ; അവന് കെരൂബുകളുടെ 
മീതെ വസിക്കുന്നു :; ഭൂമി കുലുങ്ങട്ടെ. 

൨ യഹോവ സീയോനില് വലിയവനും സകല ജാതികരക്കം 
മീതെ ഉന്നതനും ആകുന്നു. 

൩. അവന് പരിശുഭ്ധ൯ എന്നിങ്ങനെ അവര് നിനെറ മഹത്തും 
ഭയങ്കരവുമായ നാമത്തെ സ്റ്കൂതികുട്ടെ. 

ദ: സ്യായതല്ലരനായ രാജാവിന്െറ ബലത്തെ നീ നേരോടെ സ്ഥിര 
മാക്കിയിരിക്കുന്നു ; നി യാക്കോബില് നീതിയും ന്യായവും നടത്തിയിരി 
ക്കുന്നു, 

൫ നമ്മുടെ ഭൈവമായ യഹോവയെ പുക; വിന് ടു അവനെറ 
പാദപീഠത്തിങ്കല് നമമയ്തുരിപ്പി൯ മ അവന പരിശുഭ്ധന്൯' ആകുന്നു. 

൬ അവനെറ പുരോഹിതന്മാരില് മോശെയും അഹരോനും. 

അവന്െറ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവരില് ശമൂവേലും ; ഇവര 

യഹോവയോടു അപേക്ഷിച്ചു : അവന് അവക്ക് ഉത്തരമരുഭ്ി. 

൭ മേഷസുംഭത്തില് നിന്നു അവന് അവരോടു സംസാരിച്ചു ടു അവര 

അവന്െറ സാക്ഷ്യങ്ങളും അവന് കൊടുത്ത ചട്ടവും പ്രമാണിച്ചു. 

൮ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവേ. നീ അവക്ത്തരമരുളി ; 

നീ അവക് ക്ഷമ കാണിക്കുന്ന ദൈവവും അവരുടെ പ്രവൃത്തികനക്കു 

പ്രതികാരകനും ആയിരുന്നു. 
ന് നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ പുകഷയവ൯ട്ട അവന്െറ 

വിശുഭ്ധപവ്ൃതത്തില് നമയ്കരിപ്പിന് ; നമ്മടൊ, ദൈവമായ യഹോവ 

പരിശുഭ്ധനല്ലോ. ന് 

- ട് റി 

റ് ഠോം സങ്കിത്തനം . 
ക പ്പി 6 ടയ പം ചം ലി 

സകല ഭൂവാസി കളു.മായുള്ളോരേ, യഹോവെക്കു ആഖ്ിടുവിന്. 

൨ സന്തോഷത്തോടെ യഹോവയെ സേവിപ്പി൯ ; സംഗിതത്തോ 

ടെ അവന്െറ സന്നിധിയില് വരുവിന്. 

൩ യഹോവ തന്നേ ലൈവം എന്നറിവി൯ ടു അവന് നമ്മെ 

ഉണ്ടാക്കി ; നാം അവന്നുള്ളവ൪ ഖകുന്നു  അവനെറ ജനവും അവന് 

മേയിക്കുന്ന ആടുകളം തന്നേ. 



൨൧ കാം) സമിീത്തനം ൧൦൧൭൧ 109 

൪: അവന്െറ വാതിലുകളില് സ്നോത്രത്തോടും അവന്െറ പ്രാകാ 

രങ്ങളില് സ്തൂതിയോടുംക്രടെ വരുവിൻ ;; അവന്നു സ്പോത്രം ചെയ്തു അവ 

നെറ നാമത്തെ വാക്ലവിന്. 

൭ യഹോവ നല്ലവനല്ലോ; അവന്െറ ഭയ എന്നേക്കമുള്ളതു ; 

(അവന്െറ വിശ്വസ്ത തലമറതലമുറയായും ഇരിക്കുന്നു. 

ഥ൧്ഠാഥാം സതങ്കിത്തനം 

ഞാന് ഭയയെയും സ്യായത്തെയും കുറിച്ചു പാടും ടു യഹോവേ, ഞാ൯ 

നിനക്കു കിത്തനം പാടും. 

൨ ഞാന് നിഷ്കുഭഷമാഗ്ലത്തില് ശ്രഭ്ധവെക്കും ; എപ്പോ നീ എന്െറ 

അടുക്കല് വരും ? ഞാന് എനെറ വീട്ടില് നിഷ്കള ങ്കഹൃലയത്തോടെ പെ 

മാറം. 

൩. ഞാന് ഒരു നിചകായ്യം എന്െറ കണ്ണിന്നു മുമ്പില് വെക്കുക 

യമില്ല ; ക്രമംകെട്ടവരുടെ പ്രവൃത്തിയെ ഞാന് വെറുക്കുന്നു ടു അതു എ 
.ന്നോടു ചേന്നുപറവ൮കയില്ലം 

ദ: വക്രഹൃദയം എന്നോടു അകന്നിരിക്കും ; ദുഷ്ടതയെ ഞാന് അറ 

കയില്ല. 
൭ കൂട്ടുകാരനെക്കുറിച്ചു ഏഷണി പറയുന്നവനെ ഞാന് നശ്മൂപ്പി 

ക്കും ; തന്നതഭാവവും നിഗഉ.ഹൃഭയവും ഉള്ളവനെ ഞാന് സഹിക്കയില്ല. 
൭ 

൬ ദേശത്തിലെ വിശ്വസ്ന്മാര എന്നോടുക്രടെ വസിക്കേണ്ടതിന്നു 
എനെറ ദൃഷ്ടി അവരുടെമേല് ഇരിക്കുന്നു 9 നിഷ്കള ങകമാഗ്ലത്തിത നടക്കു 
ന്നവ൯ എന്നെ ശുശ്രുഷിക്കും. 

൭ വഞ്ചന ചെയ്യുന്നവ൯ എന്െറ വീട്ടില് വസിക്കയില്ല ; ഭോഷ്ട്ര 
പറയുന്നവന് എന്െറ മുമ്പില് ഉറെച്ചുനില്ല്യയില്ല. 

൮ യഫോവയുടെ നഗരത്തില് നിന്നു സകല ഭ(വൃത്തിക്കാരെയും 
'ഛേടിച്ചുകയേണ്ടതിന്നു ദേശത്തിലെ ഭൂഷ്ടന്മാരെ ഒക്കെയും ഞാഃ൯ രാവി 
.ലെതോവും നശിപ്പിക്കും. 

ഇരുപതാം തിയ്യതി 

കാലത്തേ പ്രാത്ഥന 

ഥ൧ാവാം സങ്കിത്തനം 

൮ഹോവേ, എഏനെറ പ്രാത്ഥന കേദക്കേണമേ ടയ എന്െറ നിലവിളി തിരു 
സന്നിധിയില് വരുമാറാകട്ടെ, 
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൨ കഷ്ടദിവസത്തിത നിന്െറ മുഖം എനിക്കു മറെകുരുതേ 
നിന്െറ ചെവി എങ്കലേക്കു ചായിക്കേണമേ ടയ ഞാന് വിക്ളിക്കുന്ന നാക്കില് 
വേഗത്തില് എനിക്കുത്തരമ രുഭ്രേണമേ. 

൩. എന്െറ നാഭൃ.കഠം പുകപോലെ കഴിഞ്ഞുപോകുന്നു ; എന്െറ 
അസ്ഥികഠം തീക്കൊള്ളിപോലെ വെന്തിരിക്കുന്നു. 

ര: എന്െറ എടയം അരിഞ്ഞ പുല്ലുപോലെ മു ണങ്ങിയിരിക്കുന്നു ; 

ഞാന് ഭക്ഷണം കഴിപ്പാ൯ മറന്നുപോകുന്നു. 

൫ എന്െറ ഞരക്കത്തിന്െറ ഒച്ചനിമിത്തം എന്െറ അസ്ഥികറ് 
മാംസത്തോടു പറുന്നു. 

൬ ഞാന് മരുഭൂമിയിലെ വേഴായ്പതപോലെ ആകുന്നുടു ധ്രുന്ൃസ്ഥ 

ലത്തെ മുങ്ങാപോലെ തന്നേ. 
൭ ഞാന് ഉറക്കിക്ചെച്ചിരിക്കുന്നു ; വിട്ടി ജുകളില് തഡിച്ചിരിക്കുന്ന 

കുരികിതപോലെ ആകുന്നു. 
൮ എനെറ ശത്രുക്കഠ ഇടവിടാതെ എന്നെ നിന്ദിക്കുന്നു ; എന്നോടു 

ചീവ൮ന്നവ൪ എന്െറ പേരചൊല്ലി ശപിക്കുന്നു. 

൯ ഞാന് അപ്പംപോലെ ചാരം തിന്നുന്നു ; എന്െറ പാനിയ 

ത്തില് കണ്ണുനീര കലക്കുന്നു ; 
_ കാ നിന്െറ കോപവും ക്രോധവും ഹേതുവായിട്ടു തന്നേ; നീ 

എന്നെ എടുത്തു എറിഞ്ുക.ഞൂവല്ലോ. 

൧൧ എന്െറ ആയുസ്സ് ചാഞ്ഞചൂപോകുന്ന നിഴതപോലെയാകുന്നു ; 

ഞാ൯ പുല്ല്പോലെ തു ണങ്ങിപ്പോകുന്നു. 

൧൨ നീയോ. യഫോവേം ഏടന്നക്കുമുള്കവന് ; നിന്െറ നാമം തല 

മുറതലമറയായി നിലനില്ലുന്നും 

൧൩ നീ എഴന്നേറവ സീയോനോടു കരുണ കാണിക്കും ; അവ 

ക്ലോട കൃപ കാണിപ്പാനുഭ്മ കാലപ്ര അതേ, അതിന്നു സമയം വന്നിരി 

ക്കുന്നും 

൧൪: നിന്െറ ഭാസന്മാക്കു അവളൂടെ കല്ലുകചോടു താല്പയ്യവും അവ 

ഉടെ പൃഴിയോട അലിവും തോന്നുന്നു. 

൧൫ യഹോവ സീയോനെ പണികയും, തന്െറ മഹത്വത്തില് 

പ്രത്യക്ഷനാകയും 
൧൬ അവന് അഗതികളുടെ പ്രാത്ഥന കടാക്ഷിക്കയും അവരുടെ 

പ്രാത്ഥന നിരസിക്കാതെയിരിക്കയും ചെയ്തുകൊണ്ടു 

൧൭ ജാതികഠ യഹോവയുടെ നാമത്തെയും ഭൂമിയിലെ സകല 

രാജക്ന്മൊരും നിന്െറ മഹത്വത്തെയും ഭയപ്പെടും. 

൭൮ വരുവാനിരിക്കുന്ന തലമറെക്കു വേണ്ടി ഇതു എഴുതിവെക്കും 

സൃഷ്ടിക്കപ്പെടവാനുള്ള ജനം യഫോവയെ സയ്ത്കുതിക്കുംം 
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ചന് യഹോവയെ സേവിപ്പാന് ജാതികളും രാജ്യങ്ങളും കരടി 
പന്നല്പോ 

൨൦ സിയോനില് യഹോവയുടെ നാമത്തെയും യെരൂശലേമില് 
അവന്െറ സ്തൂതിയെയും പ്രസ്മാവിക്കേണ്ടതിന്നു 

൨൧ ബഭ്ധന്മാരുടെ ഞരക്കം കേദപ്പാനും മരണത്തിന്നു നിയമിക്കു 
ഒപ്പെട്ടവരെ വിടുവിപ്പാനും 

൨൨ യഹോവ തന്െറ വിശുഭ്ധമായ ഉയരത്തില് നിന്നു നോക്കി 
സ്വശ്ശത്തില്നിന്നു ഭൂമിയെ തൃക്കണ പാത്തുവല്ലോ. 

൨൩. അവന് വഴിയില്വെച്ചു എനെറ ബലം ക്ഷയിപ്പിച്ചു അവന് 
എനെറ നാടൂ.കട്രെ ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു. 

൨൪൭: എന്െറ ദൈവമേ, ആയുസ്സിന്െറ മഭ്ധയത്തിത എന്നെ എടു 
ത്തുകലയരുതേ എന്നു ഞാന് പറഞ്ഞു ; നിന്െറ സംവത്സരങ്ങഥശ തലമുറ 
തലമുറയായി ഇരിക്കുന്നു. 

൨൭ പൂവ്വകാലത്തു നി ഭൂമിക്കു അടിസ്ഥാനമിട്ടു ; ആകാശം 
നിന്െറ കൈകളയടെ പ്രവൃത്തിയാകുന്നു. 

൨൬ അവ നശിക്കും നിയോ നിലനില്ലം ദു അവയെല്ലാം വസ്സ്രം 
പോലെ പഴകിപ്പോകം ; ടൃപ്പ്പോലെ നി അവയെ മാററം ; അവ 
മാറിപ്പോകയും ചെയ്യും, ് 

൨൭ നിയോ അനനസ്മൃനാകുന്നു ടഃ നിന്െറ സംവത്സരങ്ങറ അവസാ 
നികയുമില്ല. 

൨൮ നിന്െറ ലാസന്മാരുടെ മകം നിഭയം വസിക്കും ; : അവരുടെ 
സന്തതി നിന്െറ സന്നിധിയില് നിലനില്ലം. 

ര്യ 

൧൧൩൦ സങ്കിത്തനം 

വൃ൯്മസമേ, യഹോവയെ വാച്ച ക ; എനെറ സവ്യാന്തരംഗവുമേ, അവ 
ന്െറ വിശുഭ്ധനാമത്തെ വാക. 

൨ എ൯മനമേ, യഹോവയെ വാക്തൂ; അവന്െറ ഉ പകാരങ്ങറ്ര 
ഒന്നും മറകംരുതൂ. റ 

൮. അവന് നിന്െറ അകുത്യം ഒക്കെയും മോചിക്കുന്നു ; നിന്െറ 
സകല രോഗങ്ങളെയും സെരഖ്ൃഥാക്കുന്നു ; 

ഭര: അവന് നിന്െറ ജിവനെ നാശത്തില്തനിന്നു വീണ്ടെടുക്കുന്നു ; 
അവന് ഭയയും കരുണയും നിന്നെ അണിയിക്കുന്നു. 

൫ നിന്െറ യൌവനം കഴുകനെപ്പോലെ പുതുകിവരത്തക്കഷവണെം 
അവ൯ നിന്െറ വായ്ക്കു നന്മകൊണ്ടു തൃപ്പിവരുത്തുന്നു. ി 

൬ യഹോവ സകല പിഡിതന്മാകുംവേണ്ടി നീതിയും സ്യായവും 
നളത്തന്നു, 
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൭ അവന് തന്െറ വഴികക്ടെ മോശെയെയും തനെറ പ്രവൃത്തികകചെ 
യിസ്രായേതമക്കദ്െയും അറിയിച്ചു. 

൮ യഹോവ കരുണയും കൃപയും നിറഞ്ഞവന് ആകുന്നു ; ദീഘൃക്ഷ. 
മയും മഹാ ദയയും ഉമമവന് തന്നേ. 

൯ അവന് എല്ലായ്യ്യോഴം ഭത്സിക്കയില്ല ; എന്നേക്കും കോപം സംഗ്ര 
ഫിക്ഷയയമില്ല. 

ഥാ അവന് നമുടെ പാപങ്ഞങമ്ക്കു ഒത്തവണ്ണം നമ്മോടു ചെയ്യു, 

ന്നില്ല; നമ്മുടെ അകൂതൃങ്ങമുക്കു ഒത്തവണ്ണ്ണം നമ്മോടു പകരം ചെയ്യുന്ന 
തുമില്ല. 

൧൧ ആകാശം ഭൂമിക്കമിതെ ഉയന്നിരിക്കുന്നതുപോലെ അവന്െറ 
മയ അവനെറ ഭക്തന്മാരോടു വലൃതായിരിക്കുന്നു. 

൧൨. ഉദയം അസ്ധമയത്തോടു അകന്നിരിക്കു ന്നതുപോലെ അവന് 

നമ്മുടെ ചംഘനങ്ങക്ടെ നമ്മോടു അകററിയിരിക്കുന്നു . 

൧൩. അപ്പന്നു മക്കല്പോട കരുണ തോന്നുന്നതുപപോലെ യഫാ 

വെക്കു തന്െറ ഭക്തന്മാരോടു കരുണ തോന്നുന്നു. 

൧൪: അവന് നമ്മുടെ പ്രകൃതി അറിയുന്നുവല്ലോ; നാം പൊട! 

എന്നു അവന് ഓാക്കുന്നു . 

൧൫ മന്ഷ്ട്യനെറ ആയുസ്സു പുല്ലുപ്പോലെയാകുന്നു ; വയലിലെ പൂ. 

പോലെ അവന് പൂക്കുന്നു. 

൧൬ കാറ൮ അതിന്മേല് അടിക്കുമ്പോ അതു ഇല്ലാതെ പോ 

കുന്നു ; അതിന്െറ സ്ഥലം പിന്നെ അതിനെ അറികയുമില്ല. 

൧൭ യഹോവയുടെ ദയയോ എന്നും എന്നേക്കും അവനെറ ഭക്ത 

നാകം അവനെറ നീതി മക്കല്ലടെ മക്കക്കും ഉ ഞ്ജാകും. 

൧൮ അവനെറ നിയമത്തെ പ്രമാണിക്കുന്നവക്കും അവന്െറ കല്പന 

കട്ദെ ഓത്തു ആചരിക്കുന്നവകും തന്നേ. 

൧൯ യഹോവ തനെറ സിംഹാസനത്തെ സ്വശ്ശുത്തില് സ്ഥാപിച്ചി 

രിക്കുന്നു; അവന്െറ രാജത്വം സകലത്തെയും ഭരിക്കുന്നു. 

൨൦ അവനെറ വചനത്തിന്െറ ശബ്ദം കേട്ടു അവന്െറ ആത്തേ 

അനുസരിക്കുന്ന വീരന്മാരായി അവന്െറ ഭൂതന്മാരായുള്ളോരേ, യഹോ 

വയെ വാഴ വിന്. 

൨൧ അവനെറ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്ന ശുശ്യുഷകരായി അവന്െറ 

സകല സൈന്ൃങ്ങളൂമായുക്കോരേ, യഹോവയെ വാ്ഛലവിന് 

൨൨ അവന്െറ ആധിപത്ൃത്തിലെ സകല സ്ഥലങ്ങളിലുമുഭ്മ. 

അവന്െറ സകല പ്രവൃത്തികമൃമേ, യഹോവയെ വാകൂ്വിന് എന്.. 

മനമേ. യഹോവയെ വാക്ക. 



113 

ഇരുപതാം തിയ്യതി 

വൈക്കുന്നേരത്തേ പ്രാത്ഥന 

ഥാഭ്ധാം സങ്കിത്തനം 

ശ൯മനമേ., യഹോവയെ വാഴ്ച ക; ഏന്െറ ദൈവമായ യഹോവേം 

നീ ഏററവും വലിയവന് ; മഹത്വവും തേജസ്സും നീ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന. 

൨ വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോലെ നീ പ്രകാശത്തെ ധരിക്കുന്നു ; തിരശ്ശീല 
പോലെ നീ ആകാശത്തെ വിരിക്കുന്നു. 

൩. അവന് തന്െറ മാളികകളുടെ തുലാങ്ങളെ. വെള്ളുത്തിന്മേല് 

നിരത്തുന്നു ; മേഫങ്ങക്െ തന്െറ തേരാകി., കാററിന് ചിറകിന്മേല് 
സഞ്ചരിക്കുന്നു. 

ദ: അവന് കാറവൃകള്െ. തന്െറ ഭൂതന്മാരും അഗ്നിങ്വാലയെ 
തനെറ ശുശ്രുഷകന്മാരും ആക്കുന്നു. 

൫ അവന് ഭൂമിയെ അതൊരിക്കലും ഇകൂ.കിപ്പോകാതവഷ്ണ്്ും ആ 

തിനെറ അടിസ്ഥാനത്തിന്മേല് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. 
൬ നി അതിനെ വസ്ത്ൂംകൊണ്ടെന്നപോലെ ആഴികൊണ്ട മൂടി; 

വെള്ളം പവ്ൃതങ്ങശക്കു മീതെ നിന്നു. 
൭ അവ നിനെറ ശാസനയാല് ഓടിപ്പോയി ; നിന്െറ ഇടിമുഴക്കു 

ത്താല്, അവ ബഭ്ധപ്പെട്ടു--- ി 
൮ മലക് പൊങ്ങി, താഴ്ചുരകമ താണു---നീ അവെക്കു നിശ്ചയി 

ച്ച സ്ഥലത്തേക്കു വാങ്ങിപ്പോയി. 
൯ ഭൂമിയെ മൂടുവാന് മടതങ്ങിവരാതിരിക്കേണ്ട തിന്നു നി അവെക്കു 

കടന്നുക്രടാത്ത ഒത അതി൪ ഇട്ടു. 
൧ അവന് കൂ.റവുകളെ. താഴ്ണരകക്ളിലേക്കു ഒഴുക്കുന്നു ടു അവ മലക 

ടെ ഇടയില്ക്രടി ഒലിക്കുന്നു. 
൧൧ അവയില്നിന്നു വയലിചെ സകല ഉഗങ്ങളും കുടിക്കുന്നു ; 

കാട്ടുകഴുതകട്ം തങ്ങളൂടെ ദാഹം തിക്കുന്നു. 
൧൨ അവയുടെ തീരങ്ങളില് ആകാശത്തിലെ പറവകമ വസിക്ക 

യും കൊമ്പുകളുടെ ഇടയില് പാടുകയും ചെയ്യുന്നു. 
൧൩. അവന് തനെറ മാളികകളില്നിന്നു മലകട്ട നനെക്കുന്നു 

ഭൂമിക്കു നിനെറ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലത്താല് തൃപ്പിവരുന്നു. 
ര: അവന് കൂഗങ്ങധക്കു പുല്ലും മനുഷ്യന്െറ ഉപയോഗശത്തിന്നാ 

യി സസുവും മുള്കെപ്പിക്കുന്നു ദു 

൧൫ അവന് ഭൂമിയില്നിന്നു ആഹാരവും മനുഷ്യന്െറ ഹൃദയത്തെ 
സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വീഞ്ഞും അവനെറ മുഖത്തെ മിനുക്കുവാ൯ എണ്ണയും 
മനുഷ്യന്െറ എഭയത്തെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന അപ്പവും ഉ ത്ഭവിപ്പിക്കുന്നു. 
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൭൬ യഹഫോവയുടെ വ്ൃക്ഷങ്ങറാക്കു തൃപൂിവരുന്നു ; അവന് നട്ടിട്ടുക്ക 
ലെബാനോനിലെ ദേവദാരുക്കക്കെ തന്നേ. 

൧൭ അവിടെ പക്ഷികഠ ക്രടുണ്ടാക്കുന്നു ; പെരുഞാറെക്കു സര 
വൃക്ഷങ്ങറധ പാല്പിടമാകുന്നു. 

൧൮ ഉ.യന്ന മലകഠ കാട്ടാടുകറ്രക്കും പാറകറ്൦ കുഴിമുയലു കനക്കും 

സങ്കേതമാകുന്നു. 
൧൯ അവന് കാലനിക്ല്റയത്തിന്നായി ചന്്രനെ നിയമിച്ചു ; സൂയ്യ൯ 

തന്െറ അസ്മമാനത്തെ അറിയുന്നു. 
൨൦ നീ ഇരുട്ടു വരുത്തുന്നു ; രാത്രി ഉണ്ടാകുന്നു ; അപ്പോ കാട്ടൂളൂ 

ഗങ്ങട്ലൊക്കെയും സഞ്ചാരം തുടങ്ങുന്നു. 
൨൭ ബാലസിംഹങ്ങദ ഇരെക്കായി അലറുന്നു; അവ ദൈവ 

ത്തോടു തങ്ങളുടെ ആഹാരം ചോടിക്കുന്നു. 

൨൨. സൂയ്യന് മടിക്കുമ്പോഠ അവ മടങ്ങുന്നു ; തങ്ങളുടെ ഗഹക 

കല് ചെന്നു കിടക്കുന്നു. 
൨൩. മനുക്ഷ്യ൯ തന്െറ പണിക്കു പുറപ്പെടുന്നു ടയ സന്ധ്യവരെയുള്കൂ 

തന്െറ വേലെക്കായി തന്നേ. 

൨൭: യഹോവേ; നിന്െറ പ്രവൃത്തികര എത്ര പെരുകിയിരിക്കുന്നു! 

ജോനത്തോടെ നീ അവയെ ഒക്കെയും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു ; ഭൂമി 

നിനെറ സ്തൃഷ്ടികളാല് നിറെഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 
൨൫ വലിപ്പവും വിസ്മാരവും ഉള്ള സമുദ്രം അതാ കിടക്കുന്നു ! 

അതിര്, സഞ്ചരിക്കുന്ന ചെറിയതും വലിയതുമായ അസംഖ്യജന്തുദംസ 

തുണ്ടു. ് 
൨൬ അതില് കപ്പുലുക ഓടുന്നു ; അതില് കഷ്പിപ്പാ൯ നി ഉണ്ടാ 

ക്കിയ ലിവ്യാഥാ൯ കൂ.ണ്ടും; 
൨൭ തക്ക സമയത്തു തീന് കിട്ടേണ്ടതിന്ന ഇവ ഒക്കെയും നിന്നെ 

കാത്തിരിക്കുന്നു. 
൨൮ നീ കൊടുക്കുന്നതിനെ അവ പെറുക്കുന്നു ; തൃകൈ തുറക്കു 

മ്പോ അവെക്കു നന്മകൊണ്ട തൃപുിവരുന്നു. 

൨൯ തിരുമുഖത്തെ മറെക്കുമ്പോ അവ ഭ്ൂമിച്ചുപോകുന്നു; നീ 

അവയുടെ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോ അവ ചത്തു പൊടിയിലേക്കു തിരി 

കെ ചേരുന്നു. 
൩൦ നീ നിന്െറ ശ്വാസം അയക്കുയോഠ അവ സ്ൃൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു ; 

നീ ഭൂമിയുടെ മുഖത്തെ പുതുക്കുന്നു 

൩൧ യഹോവയുടെ മഹത്വം എന്നേക്കും നില്ല്മാറാകട്ടെ ടു യ 

ഹോവ തനെറ പ്രവൃത്തികളില് സന്ത്ോഷിക്കള്െ. 

൩൨ അവന് ഭൂമിയെ നോക്കുന്നു ; അതു വിറെക്കുന്നു ; അവന് മല 

കളെ തൊടുന്നു ; അവ പുകയുന്നു, 
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൩൩. എനെറ ആയുഷ്കാലത്തൊക്കെയും ഞാന് യഹോവെക്കു പാടുട്ട 

ഞാന് ഉള്ളേടത്തോളം എന്െറ പൈവത്തിന്നു കിത്തനം പാടും. 

൩൭: എനെറ ധ്യാനം അവന്നു പ്രസാഭകരമായിരിക്കട്ടെ 4; ഞാന് 

യഹോവയില് സന്തോഷിക്കും. 
൩൨൫ പാപികദം ഭൂമിയില്നിന്നു മുടിഞ്ഞുപോകട്ടെ ; ഭദുഷ്ടന്മാര 

ഇല്ലാതെയാകട്ടെ ; എന്മനമേ, യഹോവയെ വാക്ക ; യഹോവയെ 

സൂതിപ്പി൯. 

ഇരുപത്തൊന്നാം തിയ്യതി 

കാലത്തേ പ്രാത്ഥന 

൧൫൦ സങ്കിത്തനം 

യഹോവെക്കു സ്പോത്രം ചെയ്ത്ി൯ ; ത൯നാമത്തെ വിളിച്ച പക്ഷമിപ്പി൯ ; 
അവനെറ പ്രപൃത്തികക്ടെ ജാതികളുടെ ഇടയില് അറിയിപ്പിന്. 

൨ അവന്നു പാടുവിന് ; അവന്നു കിത്തനം പാടുവിന് ; അവന്െറ 

സകല അത്ഭതങ്ങള്ലെയും കുറിച്ചു സംസാരിപ്പി൯. 

൩ അവനെറ വിശുഭ്ധനാമത്തില് പ്രശംസിപ്പി൯ ടയ യഹോവ്ലഴ്സയ 
അന്വേഷിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയം സന്തോഷിക്കട്ടെ. 

ദം യഹോവയെയും അവനെറ ബലത്തെയും തീരവിന് യ അവ 

നെറ മുഖത്തെ ഇടവിടാതെ അന്വേഷിപ്പി൯. 
൫ അവന്െറ ദാസനായ അബ്ബാഹാമിനെറ സന്തതിയും അവന് 

തിരഞ്ഞെടുത്ത യാക്കോബിന മക്കള മായുള്ളോരേ, 
൬ അവന് ചെയു, അത്ഭുതങ്ങളും അവന്െറ അടയാളങ്ങളും അവ 

ന്െറ വായുടെ സ്യായവിധികളു.ം ഓത്തുകൊമുവിന്. 
൭ അവന് നഷ്ുടെ ദൈവമായ യഹോവയാകുന്നു ടു അവന്െറ 

വ്യായവിധികമ സവൃഭൂമിയിലും ഉണ്ടും 
൮ അവന് തന്െറ നിയമത്തെ എന്നേക്കും താ൯ കല്ലിച്ച വചന 

ത്തെ ആയിരം തലമുറയോഭവും ഓക്കന്നും ി 

൯ അവന് അബ്യാഹാമിനോടു ചെയു; നിയമവും യിയ്ക്താക്കിനോടു 
ചെഡ്യ, സത്യവും തന്നേ. 

൧൦ അതിനെ അവന് യാക്കോബിന്നു ഒരു ചട്ടമായും യിസ്രായേലി 
ന്നു ഒരു നിത്യ നിയമമായും നിയമിച്ചു. 

൧൧ നിന്െറ അവകാശത്തിന്െറ ഓഹരിയായി ഞാന് നിനക്കു ക 
നാ൯ദഭേശം തരും എന്നരുളിച്ചെയ്തു. 

൧൨ അവര് അന്നു എണ്ത്്ുത്തില് കഒറഞ്ഞവതും ആദ ചുരുങ്ങിയവ 
തം അവിടെ പരദേശികളും ആയിരുന്നു, 
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൧൩. അവര ഒരു ജാതിയെ വിട്ടു മറെറാരു ജാതിയുടെ അടുകലേ 
ക്കം ഒരു രാജ്യത്തെ വിട്ടു മറെറാരു ജനത്തിന്െറ അടുക്കലേക്കും പോകും. 

൧൭. അവരെ പീഡിപ്പിപ്പാ൯ അവന് ആരെയും സമ്മതിച്ചില്ല 
അവരുടെ നിമിത്തം അവന് രാജാക്കന്മാരെ ശാസിച്ചു: 

൧൫ എന്െറ അഭിഷിക്തന്മാരെ തൊടരുതു, എനെറ പ്രവാചകന്മാ 
ക്കു ഒരു ലോഷവും ചെയ്യരുതു എന്നു പറഞ്ഞു. 

൧൬ അവന് കേശത്തു ഒരു ക്ഷാമം വരുത്തി ; അപ്പമെന്ന കോലി 
നെ അശേഷം ഒടിച്ചുകകൃഞ്ഞു. 

൧൭ അവക്കു മുമ്പായി അവ൯ ഒരാഭെ. അയച്ചു യോസേഫിനെ 
അവര ഭാസനായി വിറവ്വല്ലോ. 

൧൮ യഹോവയുടെ വചനം നിവൃത്തിയാകയും അവന്െറ അരു 

പ്പാടിനാല് അവന്നു ശോധന വരികയും ചെയ്യുവോഭ്ം 
൧൯ അവര് അവന്െറ കാലുകക്െ. വിലങ്ങു കൊണ്ടു ബന്ധിക്കയും 

അവന് ഇരിമ്പുചങ്ങലയില് കുടുങ്ങുകയും ചെയ്യൂ. 
൨൦ രാജാവു ആകൂയച്ചു അവനെ വിടുവിച്ചു ; ജാതികട്ടെ അധി 

പതി അവനെ സ്വതന്ത്രനാക്കി. 

൦ ൨൭൧ അവന്െറ പ്രളക്ക്മാരെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ബന്ധിച്ചുകൊമവാ 

നും അവന്െറ മന്ദ്രിമാക്ു ഞാനം മു പദേശിച്ചു കൊടുപ്പാനും 

൨൨ തനെറ ഭവനത്തിന്നു അവനെ കത്താവായും തന്െറ സ്സ 

മ്പത്തിന്നും അധിപതിയായും നിയമിച്ചു. 

൨൩ അപ്പോഠ യിസ്രായേല് മിസയിമിലേക്കു ചെന്നു ടയ യാക്കോബ് 
ഫാമിനെറ ദേശത്തു വന്നു പാത്തു. 

൨൭. ദൈവം തനെറ ജനത്തെ ഏററവും വഭ്ധിപ്പിക്കയും അവരു 

ടെ വൈരികങള്ലെക്കാര അവരെ ബലവാന്മാരാക്കുകയും ചെയ്തും 

൨൪൫ തന്െറ ജനത്തെ പകെപ്പാനും തനെറ ദാസന്മാരോടു ഉപ്പാ 

യം പ്രയോഗിപ്പാനും അവന് അവരുടെ ഹൃദയത്തെ മറിച്ചുകള.ഞു. 

൨൬ അവന് തന്െറ ദാസനായ മോശെയെയും താന് തിരഞ്ഞെടു. 

ത്ത അഹരോനെയ്ം അയച്ചു. ൽ 

൨൭ ഇവര് അവരുടെ ഇടയില് അവനെറ അടയാദ്യങ്ങമൃം ഫാമി 

ന്െറ കേശത്തു അത്ഭതങ്ങളും കാണിച്ചു. 

൨൮ അവന ഇരു അയച്ചു ദേശത്തെ ഇരുട്ടാക്കി ; അവര അവ 

ന്െറ വചനത്തോടു മവത്തതുമില്ല. 

൨൯ അപന് അവരുടെ വെള്ളത്തെ രക്തമാക്കി അവരുടെ മത്സ്യ 

ങ്ങദ്െ കൊന്നുകട്ഞ്ഞു. 

൩൦ അവരുടെ ദേശത്തു തവർ. വ്യാപിച്ചു രാജാക്കന്മാരുടെ പക്കി 

യറകളില് പോലും നിറഞ്ഞു. 
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൯൩൧ അവന് കല്ലിച്ചപ്പോഠാ നായീച്ചയും അവരുടെ ഭേശത്തെല്ലാം 

പേനും വന്നു ടു 

൩൨ അവന് അവക്കു മഴെക്കു പകരം കഷ്തഴയും അവരുടെ ദേശ 

ത്തില്. അഗ്നിജ്വാലയും അയച്ചു. 

൩൩ അവന് അവരുടെ മന്തിരിവള്ളികമളും അത്തിവ്ൃക്ഷങ്ങമം ത 

കത്തു ; അവ രുടെ ദേശത്തിലെ വൃക്ഷങ്ങളും നശിപ്പിച്ചു. 

൩൭: അവന് കല്ലിച്ചപ്പോദ്ര വെട്ടുക്കിക്ളിയും തുള്കനും അനവധിയാ 

യി വന്നു. 

൩ അവരുടെ കേശത്തിലെ സസ്യം ഒക്കെയും അവരുടെ വയലി 

ലെ വിദ്പവും തിന്നുകടഞ്ഞു. 

൩൬ അവന് അവരുടെ ദേശത്തിലെ എല്ലാ കടിഞ്ഞൂലിനെയും അ 
വരുടെ സവ്വവീയ്യത്തി൯ ആദൃയഫലത്തെയും സംഹരിച്ചു. 

൩൭ അവന് അവരെ വെള്ളിയോട്ുടം പൊന്നിനോടുംക്രടെ പുറ 

പ്പെടുവിച്ചു യ അവരുടെ ഗോത്രങ്ങളില് ഒരു ബലഹീനനും ഉണ്ടായിരു 

ന്നില്ല. 

൩൮ അവര് പുറപ്പെട്ടപ്പോശ മിസ്രയീം സന്തോഷിച്ചു ; അറീരെ 
യുമ്ള പേടി അവരുടെമേല് വീണിരുന്നു. 

൩൯ അവന് തണലിന്നായി ഒരു മേഘം വിരിച്ചു രാത്രിയില് വെ 
മിച്ചത്തിന്നായി തീ നിവത്തി. 

ദ: അവ൪ ചോഭിച്ചപ്പോഠ അവന് കാടകട്ലെ കൊടുത്തു; സ്വ 
യഭോജനം കൊണ്ടും അവക്കു തപ്പി വരുത്തി. 

ദ: അവന് പാറയെ പിന, വെമ്കം ചാടി പുറപ്പെട്ടു ; അതു 
ഉ ണങ്ങിയ നിലത്തുകൂ.ടി നദിയായി ഒഴകി. 

൫.൨ അവന് തനെറ വിശുഭ്ധ വചനത്തെയും തന്െറ ഭാസനായ 
അ ബ്ബാഹാമിനെയും ഓത്തു. 

മി 

൫൩. അവന് തന്െറ ജനത്തെ സന്തോഷത്തോടും താന് തിരഞ്ഞെ 
ടുത്തവരെ ഘോഷത്തോടു ംക്രടെ പുറപ്പെടുവിച്ചു. 

ഭര: അവ൪ തന്െറ ചട്ടങ്ങളെ പ്രമാണിക്കയും തന്െറ ന്യായപ്രമാ 
ണങ്ങകെ ആചരിക്കയും ചെയ്യേണ്ടതിന്നു 

ജു 
ര:൭ അവന് ജാതികളുടെ ദേശങ്ങക്ലെ അവക്കു കൊടുത്തു 4 ആവ്വര 

വംശങ്ങള്ടെ അഭ്ധവാനഫലം കൈവശമാക്കുകയും ചെയ്യും യര്ഫോവ 

യെ സ്തൂതിപ്പി൯. 
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ഇരുപത്തൊന്നാം തിയ്യതി 

വൈക്കുന്നേരത്തേ പ്രാത്ഥന 

1] ി 

൧൧൬൨൦ സങ്കിത്തനം 

യഹോവയെ സ്ത്കതിപ്പി൯ ;; യഹോവെക്കു സ്പോത്രം ചെയ്തിന് ; അവന് ന 
പവനല്ലോ ; അവനെറ ഭയ എന്നേക്കും ഉള്ളതു. 

൨ യഹോവയുടെ ലയി ആര് വക്തൂ്റിക്കും ? അവന്െറ 
നില ഒക്കെയും ആ൪ വിവരിക്കും ? 

൩. ന്യായത്തെ പ്രമാണിക്കുന്നവരും എല്ലായ്യയോഴും നീതി പ്രവത്തി 
ക്ഷന്നവനും ഭാഗൃവാന്മാ൪. 

ര: യഹോവേ, നി തിരഞ്ഞെടുത്തവരുടെ നന്മ ഞാന് കാണേണ്ട 
തിന്നും നിന്െറ ജനത്തിന്െറ സന്തോഷത്തില് സന്തോഷിക്കണ്ടതിന്നും 
നിന്െറ അവകാശത്തോടുക്രടെ പുകഴേണ്ടതിന്നും 

൭ നിന്െറ ജനത്തോടുക്കൂ കടാക്ഷപ്രകാരം എന്നെ ഓത്തു, നി 
“ന്െറ രക്ഷകൊണ്ടു എന്നെ സന്ദശിക്കേണമേ. 

൬ ഞങ്ങറ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെപ്പോലെ പാപംചെയ്തൂ ടു 
ഞഞ്ങറ അകൃത്യവും ദുഷ്ടതയും പ്രവത്തിച്ചു. 

€ ൭ ഞങ്ങളുടെ പിതാകന്മൊ൪ മിസ്രയിമില്വലെച്ചു നിന്െറ അത്ഭതങ്ങ 
ളെ. ഗ്രഹിക്കാതെയും നിന്െറ മഹാ ലയയെ ഓദ്മാതെയും കടല്ല്രരയിത, 
ചെങ്കടല്ലൃരയില്വെച്ചു തന്നേ മത്സരിച്ചു. 

൮ എന്നിട്ടും അവന് തന്െറ മഹാശക്തി വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്നു 
തനെറ നാമം നിമിത്തം അവരെ രക്ഷിച്ചു. 

൯ അവന് ചെങ്കടലിനെ ശാസിച്ചു, അതു ഉണങ്ങിപ്പോയി 
അവ൯ അവരെ മരുഭൂമിയിതക്രടി എന്നപോലെ ആഴിയില് ക്രടി 
നടത്തി. 

൧0 അവ൯ പകയന്െറ കയ്യില് നിന്നു അവരെ രക്ഷിച്ചു ; ശത്രു 
വിന്െറ കയയിത്നിന്നു അവരെ വീണ്ടെടുത്തു. 

൧൧ വെള്ളം അവരുടെ വൈരികക്കെ മൂടി ഞ്ഞു ; അവരില് ഒരു 

ത്തനും ശേഷിച്ചില്ല.$ 
൧൨ അവര അവന്െറ വചനങ്ങടെ. വിശ്വസിച്ചു അവന്നു സത്രതി 

പാടുകയും ചെയ്യു. 
൧൩. എമ്മിലും അവര് വേഗത്തില് അവന്െറ പ്രവ്ൃത്തികട്ടെ മറ 

നു അവന്െറ ആലോചനെക്കു കാത്തിരുന്നതുമില്ല. 

4൧൪. മരുഭൂമിയില്വെച്ചു അവ൪ ഏററവും മോഹിച്ചു ; നിജ്ളനപ്ര 
മേശത്തു അവ൪ ദൈവത്തെ പരിക്ഷിച്ചു. 

൧൫ അവര് അചേക്ഷിച്ചതു അവന് അവക്; കൊടുത്തു ; എങ്കിലും 

അവരുടെ പ്രാണന്നു ക്ഷയം അയച്ചു. 8 
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4൧൬ പാട്ചയത്തില്വെച്ചു അവര മോശെയോടും യഹോവയുടെ 

വിശുഭ്ധനായ അഹരോനോടും അസൂയപ്പെട്ടു . 

൧൭ ഭൂമി പിദന്ര ഭാഥാനെ വിഴുങ്ങി ; അബീരാമിന്െറ കൂട്ടത്തെ 

ഡും മൂടിക്കക. ഞ്ഞു. 

൧൮ അവരുടെ കൂട്ടത്തില് തീ കത്തി ; അഗ്നിജ്വാല ഭുഷ്ടന്മാരെ 

ദഹിപ്പിച്ചുകള.ഞു. 
൧൯ അവര ഹോരേബിതവെച്ചു ഒരു കാഷക്കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കി 

പാത്തുണ്ടാക്കിയ വിഗ്രഹത്തെ നമസ്കരിച്ചു. 
൨൦ ഇങ്ങനെ അവര് തങ്ങളൂടെ മഫത്വമായവനെ പുല്ലു തിന്നുന്ന. 

കാക്യോടട സദൃശനാക്കിത്തിത്തു. 
൨൭ മിസ്രയീമില് വലിയ കായ്യങ്ങളും ഹാമിന്െറ കേശത്തു അത്ഭു 

തപ്രവൃത്തികളു.ം 
൨൨ ചെമ്മടലിങ്കല് ഭയങ്കരകായ്യങ്ങളും ചെയുവനായി തങ്ങളുടെ 

രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തെ അവര മറന്നക.ഞ്ഞു. 
൨൩. ആകയാല് അവരെ നശിപ്പിക്കുമെന്നു അവന് അരുകിച്ചെയ്യു; 

അവന്െറ വൃതനായ ഥോശെ, കോപ്പത്തെ ശമിപ്പിപ്പാ൯ അവന്െറ സ 
ന്നിധിയില് പികൃച്പില് നിന്നില്ലെ്കിൽ അവന് അവരെ നശിപ്പിച്ചുകട. 
യയമായിരുന്നു. 

൨൪: അവര മനോഹരദേശത്തെ നിരസിച്ചു ; അവന്െറ വകീന 
ത്തെ വിശ്വസിച്ചതുമില്ല. 

൨൭ അവര തങ്ങളൂടെ ക്രടാരങ്ങളില്വെച്ചു പിവുപിറുത്തു 9. 
യഹോവയുടെ വചനം കേദകാതെയിരുന്നു. 

൨൬ അതുകൊണ്ടു അവന് : മരുഭൂമിയില് അവരെ വീഴിക്കുമെന്നും 
അവരുടെ സന്തതിയെ ജാതികളുടെ ഇടയില് നശിപ്പിക്കുമെന്നും 

൨൭ അവരെ ദഭേശങ്ങളില് ചിതറിച്ചുക.യുമെന്നും അവക്കു വിരോ 
ധമായി തനെറ കൈ കൂയത്തി സത്യം ചെയ്തു, 

൨൮ അനന്തരം അവ൪ ബാല്പപെയോരിനോടു ചേന്നു ടട പ്രേത 
ഞ്ങശക്കുള്ള ബലികഒ്ദെ തിന്നു. 

൨൯ ഇങ്ങനെ അവര് തങ്ങളുടെ ക്രിയകളാല് അവനെ കോപി 
പ്പിച്ചു; പെട്ടെന്നു ഒരു ബാധ അവക്കു തട്ടി. 

൩ഠ അപ്പ്പോന ഫീനെഫാസ് എഴന്നേററ ശിക്ഷ നടത്തി 

ബാധ നിത്തലാകയും ചെയ്തൂ. 
൩൭ അതു എന്നേക്കും തലമുറതലമുറയായി അവന്നു നീതിയായി 

എ്ക്്റിയിരിക്കുന്നു. 
൩.൨ മെരീബാവെമള്മത്തിങ്കലും അവര അവെ കോപിപ്പിച്ചു 

അവരുടെ നിമിത്തം മോശെക്കും ദോഷം ഭവിച്ചു. 
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൩൩. അവര അവന്െറ മനസ്സിനെ കോപിപ്പിച്ചതു കൊണ്ടു 

അവന് അധരങ്ങളാല് അവിവേകം സംസാരിച്ചുപോയി. 
൩൭: യഹോവ തങ്ങളോടു നശിപ്പിപ്പാൻ കളളിച്ചതുപപോലെ 

അവര ങഓാതികഭെ നശിപ്പിച്ചില്ല. 
൩൫ അവര് ജാതികക്ചോടട ഇടകലന്൯ അവരുടെ പ്രവൃത്ത'കക്ചെ 

പഠിച്ചു. 
൩൬ അവരുടെ വിഗ്രഹങ്ങള്ലെയും സേവിച്ചു; അവ അവക്ൊരു 

.കണിയായിത്തിന്നു. 
൩൭ തങ്ങമൃടെ പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും അവ൪ ഭൂതങ്ങദക്കു 

ബലികഴിച്ചു. 
൩൮ അവര കുററമില്ലാത്ത രക്തം, പുത്രീപുത്രന്മാരുടെ രക്തം 

തന്നേ ചൊരിഞ്ഞു ; അവരെ അവര കനാസ്പൃവിഗ്രഹങ്ങദക്കു ബലിക 

ഴിച്ചു, ദേശം ര തപാതകംകൊണ്ടു അശുഭ്ധമായ്യിന്നു. 

൩൯ ഇങ്ങനെ അവയ തങ്ങളുടെ ക്രിയകള്ാല് മലിനപ്പെട്ടു തങ്ങ 

ടെ കമ്മങ്ങട്പാത പരസംഗം ചെയ്യും 

൪/0 അതുകൊണ്ടു യഹോവയുടെ കോപ്പം തന്െറ ജനത്തിന്െറ 

“നേരെ ജ്വലിച്ചു ; അവന് തന്െറ അവകാശത്തെ വെറുത്തു. 

ഭ്൧ അവന് അവരെ ജാതികളുടെ കയ്യില് ഏല്ലിച്ചു ; അവരെ 

പകെച്ചവര അവരെ ഭരിച്ചു. 

൭.൨ അവരുടെ ശത്രുക്കഠ അവരെ ഞെരുകി $ അവ൪ അവക്ഃ 

കീഴടങ്ങേണ്ടിവന്നു. 
൫൩. പലപ്പോഴം അവ൯ അവരെ വിടുവിച്ചു ടു എങ്കിലും അവർ 

തങ്ങളുടെ ആലോചനയാല് അവനോട മത്സരിച്ചു ; തങ്ങളുടെ അകൃത്യം 

നിമിത്തം അധോഗതി പ്രാപിച്ചു. 

രംഭം എന്നാല് അവരുടെ നിലവിളി കേട്ടപ്പോ അവന് അവരു 

ടെ കഷ്ടതയെ കടാക്ഷിച്ചു. 

൭.൫, അവന് അവക്കായി തന്െറ നിയമത്തെ ഓത്തു 4, തെറ മഹാ 

ഭയപ്രകാരം അനുതപിച്ചു. | 

൫:൬ അവരെ ബഭ്ധരാകി കൊണ്ടുപോയവക്ടെല്ലാം അവരോ; 

കനിവു തോന്നുമാറാക്കി. 

൭.൭ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവേ, ഞങ്ങളെ. രക്ഷിക്കേണമേ ടു 

നിന്െറ വിശുഭ്ധനാമത്തിന്നു സ്യോത്രം ചെയ്യാനും നിന്െറ സ്തുതിയിൽ 

പ്രശംസിപ്പ്പാനും ജാതികളുടെ ഇടയില്നിന്നു ഞങ്ങളെ. ശേഖരിക്കേണമേ. 

൭.൮ യിസ്രായേലിന്െറ ദൈവമായ യഹോവ? എന്നും എന്നേക്കും 

പാക്പ്പെടമാറാകട്ടെ ; ജനമെല്ലാം ആമേന് ഏന്നു പറയട്ടെ. യഹോ 

വയെ സ്തുതിപ്പിന്. 

$ 

1 
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ഇരുപത്തിരണ്ടാം തിയ്യതി 

കാലത്തേ പ്രാത്ഥന 

൧ാഠാം സജിത്തനം 

യ്മഹാവെക്കു സ്നോത്രം ചെയ്തി൯ ; അവന് നല്ലവനല്ലോ ; അവന്െറ 

ഭയ എന്നേക്കുമളമ്ളതൂു. 
൨ യഹോവ വൈരിയുടെ കയിതനിന്നു വീണ്ടെടുക്കയും കിഴക്കും 

പടിഞ്ഞാവ൮ം വടക്കും കടലിലും ഉള 
൪൩ ദമേശങ്ങളില്നിന്നു തൂട്ടിച്ചേക്യും ചെയുവരായ അവന്െറ 

വിമുക്തന്മാര അങ്ങനെ പറയള്ടെം. 
ഭം അവ൪ മരുഭൂമിയില് ജനസഞ്ഞാരമില്ലാത്ത വഴിയില് ഉഴന്നു 

നടന്നു ; പാല്പ്ാന് ഒരു പട്ടണവും അവര് കണ്ടെത്തിയില്ല. 
൫ അവര് വിശന്നും മാഹിച്ചും ഇരുന്നു ; അവരുടെ പ്രാണന് അവ 

രുടെ ഉള്ളില് തളന്നു. 
൬ അവര് തങ്ങളുടെ കഷ്ടതയില് യഹോവയോടു നിലവിളിച്ചു ; 

അവന് അവരെ അവരുടെ ഞെരുകങ്ങളിത്നിന്നു വിടുവിച്ചു. 
൭ അവര പാല്ല്യാന്തദം പട്ടണത്തില് ചെല്ലേണ്ടതിന്നു അവന് 

അവരെ ചൊല്വെയുള്ള വഴിയില് നടത്തി. ന 
൮ അവര യഹോവയെ അവന്െറ നന്മയെച്ചൊല്ലിയും മനുഷ്യ 

പുത്രന്മാരില് ചെയൂ അത്ഭളതങ്ങളെ.ച്ചൊല്പിയും സ്തൂതിക്കട്ടെ. 
ന് അവന ആത്തിയുള്ളവന്നു തൃപ്പി വരുത്തുകയും വിശപ്പുള്ളവനെ 

നന്മകൊണ്ടു നിറെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 
൧൧ ദൈവത്തിന്െറ വചനങ്ങലലോടട മത്സരിക്കയും അതുന്നതന്െറ 

ആലോചനയെ നിരസിക്കയും ചെയ്യിട്ടു ഇരുളിലും അന്ധതമസ്സിലും 
രുന്നു 

൧൧ അരിഷ്ടതയാലും ഇരിമ്പുചങ്ങലയാലും ബന്ധികുപ്പെട്ടവ൪_ 
൭൨. അവരുടെ ഫുഭയത്തെ അവന് കഷ്ടരതകൊണ്ടു താരി 4; അവ൪ 

ഇടറി വീണു ടട സഹായിപ്പാന് ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. 
൧൩ അവര് തങ്ങളൂടെ കഷ്ടതയില് യഹോവയോടു നിലവിളിച്ചു ; 

അവന് അവരുടെ ഞെരുകങ്ങളിതനിന്നു അവരെ രക്ഷിച്ചു. 
ര: അവന് അവരെ ഓരുട്ടില് നിന്നും അന്ധതമസ്സില് നിന്നും പുറ 

പ്പെടുവിച്ചു ; അവരുടെ ബന്ധനങ്ങളെ അവറുത്തുകള.ഞ്ഞു. 
ടി അവര യഹോവയെ, അവന്റെറ നന്മയെച്ചൊല്ലിയും മനുഷ്യ 

പുത്രന്മാരില് ചെയ്യു അത്ഭതങ്ങള്പെച്ചൊല്ലിയും സ്തൂതിക്ട്ടെ. 
൧൬ അവന് താഴ്രക്കതകുകളെ. തകത്തു, ഇരിമ്പോടാമ്പചുകളെ. മുറി 

ചക ഉഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 
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൧൭ ഭോഷന്മാര് തങ്ങള ടെ ലംഷശനങ്ങന ഹേതുവായും തങ്ങളൂടെ 

അക്ൂതൃങ്ങ നിമിത്തവും കഷ്ടപ്പെട്ടു. 

൧൮ അവക്ഷ സകലവിധ ഭക്ഷണത്തോടും വെവപ്പ തോന്നി ; 

അവര മരണവാതിലുകല്ലോടു സമീപിച്ചിരുന്നു. 

൧൯ അവര് തങ്ങളുടെ കഷ്ടതയില് യദഹാവയോടു നിലവിളിച്ചു ;, 

അവന് അവരെ അവരുടെ ഞെരുകുങ്ങളില്നിന്നു രക്ഷിച്ചും 

൨൦ അവ൯ തനെറ വചനത്തെ അയച്ചു അവരെ സെരഖ്യയമാക്കി ; 

അവരുടെ കുഴികഭില്നിന്നു അവരെ വിടുവിച്ചു. 

൨൧൭ അവര യഹോവയെ അവന്െറ നന്മയെച്ചൊല്ലിയും മനുഷ്യൃ 

പുത്രന്മാരില് ചെയ്യു അത്ഭതങ്ങക്ചെച്ചൊല്ലിയും സ്തൂതികുട്ടെ. 

൨൨ അവര സ്പോത്രയാഗങ്ങഒെ. കഴിക്കയും സംഗിതത്തോടുക്ൂടെ. 

അവന്െറ പ്രവൃത്തിക്ഒെ. വഷ്ക്്ിക്കയും ചെയ്യട്ടെ. 

൨൩. കപ്പല് കയറി സമദ്രത്തിത ഓടിയവര, പെരു വെള്ള ങ്ങഭ്ലിത. 

വ്യാപാരം ചെയഴഷയവ൪ര, 

൨൭. അവര യഹോവയുടെ പ്രവൃത്തികട്ടെയും ആഴിയില് അവ 

നെറ അത്ഭതങ്ങള്ലെയും കണ്ടും 

൨൫ അവന് കല്ലിച്ചു കൊടുങ്കാറവ അടിപ്പിച്ചു, അതു അതിലെ. 

തിരകെ. പൊങ്ങുമാറാക്കി. 

൨൬ അവ൪ ആകാശത്തിലേക്കു കൂയന്നു, പീണ്ടും ഭരുഴത്തിലേക്കു. 

താണും അവരുടെ പ്രാണ൯ കഷ്ടത്താത കൂ രുകിപ്പോോയി. 

൨൭ അവ൯ മത്തനെപ്പ്പോലെ തുള്ളി ചാഞ്ചാടി നടന്നു ; അവരുടെ 

ബുദ്ധി പൊയ്യ്യോയിരുന്നും 

൨൮ അവര് തങ്ങളൂടെ കഷ്ടതയില് യഫോവയോട നിലവിളിച്ചു ; 

അവന് അവരെ അവരുടെ ഞെരുക്കങ്ങളില്നിന്നു വിടുവിച്ചു. 

൨൯ അവന് കൊടുങ്കാററിനെ ശാന്തമാക്കി ; തിരമാലകമു അടങ്ങി. 

൩൦ ശാന്തത വന്നതുകൊണ്ടു അവര സന്തോഷിച്ചു ; അവര അഗ്ര 

ഹിച്ചു തൂറമഖത്തു അവന് അവരെ എത്തിച്ചു. 

൩൧ അവര യഹോവയെ അവനെറ നദ്മയെച്ചൊല്ലിയും മനുഷ്യ, 

പുത്രന്മാരില് ചെയ്യു അത്ഭുതങ്ങള്പെച്ചൊല്ലിയും സ്തൂതിക്കുട്ടെ. 

൩൨൨ അവര ജനത്തിന്െറ സഭയില് അവനെ പുക്ഷ ഒപ്പ 

ന്മാരുടെ സംഘത്തിത അവനെ സ്തുതിക്കയും ചെയ്യട്ടെ. 

൩൩. നിവാസികളൃടെ ഭുഷ്ടത നിമിത്തം അവന് നദഭികക്രെ മരു 

ഭൂമിയും 

ര: നീരുറധുകദ്വെ. വരണ്ട നിചവും ഫലപ്രദമായ ഭൂമിയെ ൭൮ 

ന്നിലവും ആക്കി. 
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൩൫ അവന് മരുഭൂമിയെ ജലതടാകവും വരണ്ട നിലത്തെ .നീരുറ 

വുകമ.ം ആക്കി. 
൩൬ വിശന്നവരെ അവന് അവിടെ പാല്ലിച്ചു ; അവര പാല്്യാന് 

പട്ടണം ഉണ്ടാക്കുകയും 
൩൭ നിലം വിതെക്കയും മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുണ്ടാക്കുകയും സമൂഭ്ധി 

യായി ഫലങ്ങദ്ടെ അനുഭവിക്കയും ചെയ്തു. 
൩൮ അവന് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട അവര അത്യന്തം ചെരുകിട്ട അവ 

രുടെ കുന്നുകാലിക കുറഞ്ഞുപോകുവാന് അവന് ഇടവരുത്തിയില്ലം 
൩൯ പീഡനവും കഷ്ടതയും സങ്കടവും ഹേതുവായി അവര 

പിന്നെയും കുറഞ്ഞു താണുപോയി. 
൫.0 അവന് പ്രഭക്കന്മാരുടെമേല് നിന്ദ പകരുകയും വഴിയില്ലാത്ത 

ശ്രന്ൃപ്രദേശത്തു അവരെ ഉഴലുമാറാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 
ഭ൧ അവന് ദരിദ്രനെ പീഡയിതനിന്നുയത്തി അവന്െറ കുലങ്ങ. 

ക്ലെ ആട്ടി൯ക്രട്ടംപോലെയാക്കി. 

൪.൨ നേരുള്ളുവ൪ ഇതു കണ്ടു സന്തോഷിക്കും ു  നീതികെട്ടവര ഒക്കെ 
യും വായ്യ്യൊത്തും. 

൪-൩. ഞ്ഞാനമുള്മവന് ഇവയെ ശ്രഭ്ധിക്കും ; അവ൪ യഹോവയുടെ 
കൃപകടെ. ചിന്തിക്കും. 

ഇരുപത്തിരണ്ടാം തിയ്യതി 

വൈക്കുന്നേരത്തേ പ്രാത്ഥന 

ഥാവ൮വറം സങ്കീത്തനം 

ഒ്രൈവമേ, എനെറ മനസ്സു തു റെച്ചിരിക്കുന്നു ടു ഞാ൯ പാടും; എന്െറ 
മനംകൊണ്ടു ഞാന് കീത്തനം പാടും. 

൨ വിണയും കിന്നരവുമായുള്കോവേ. ഉണരുവിന് ടു ഞാന് അതി 
കാലത്തേ ഉണരതം. 

൩. യഹോവേ, വംശങ്ങളുടെ ജടയില് ഞാന് നിനക്കു സ്യോത്രം 
ചെയ്യും ; ജാതികളുടെ മദ്ധ്യേ ഛ്ഞാ൯ നിനക്കു കീത്തനം പാടും. 

ര: നിന്െറ ലയ ആകാശത്തിന്നു മീതെ വലുതാകുന്നു ; നിന്െറ 
ിശ്വസത മേഡ്ൃങ്ങക്ഛോടം എത്തുന്നു. 

൫ ദൈവമേ. നീ ആകാശത്തിന്നു മീതെ ആയന്നിരിക്കേണമേ ടഃ 
നിന്െറ മഹത്വം സവ്ൃഭൂമിക്കും മീതെ തന്നേ. 

൬ നിനക്കു പ്രിയമുള്ളവ൪ വിടുവികകപ്പെടേണ്ടതിന്നു നിന്െറ വല 
ങ്കെകൊണ്ടു രക്ഷ്മിച്ചു ഞങ്ങമക്കുത്തരമരുഭദേണമേ. 
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൭ ദൈവം തന്െറ വിശുദ്ധിയില് അരുളിച്ചെഷുതുകൊണ്ടു ഞാന് 
ആനന്ദിക്കും ടു ഞാന് ശെഖേഥിനെ വിഭാഗിച്ചു സുക്കോത്ത് താഴ്ണരയെ 
അമക്കുഠം 

൮ ഗിലെയാദ് എനിക്കുള്ളതു; മനദ്റെയും എനിക്കുള്ളതു; എഫു" 
യീം എന്െറ തലക്കോരികയും യ്യെഫ്രദാ എന്െറ ചെങ്കോലും ആകുന്നു. 

൯ മോവാബ്" എനിക്കു കഴുകുവാനുള്ള വട്ടക ; ഏലോഥമിന്മേത 
ഞാന് എനെറ ചെരിപ്പു എറിയും $ ഫെലിസ്മ്യമേശത്തിന്മേല് ഞാ൯ ജയ 
ശോഷം കൊള. മൂ. 

൦ ഉറപ്പുള്ള നഗരത്തിലേക്കു എന്നെ ആ൪ കൊണ്ടുപോകും ! 
ഏലോമിലേക്കു എന്നെ ആര് വഴി നടത്തും ? 

൧൧ ഭമൈവമേ. നി ഞങ്ങളെ. തള്ളിക്ഞ്ഞില്ലയോ ? ദൈവമേ. നി 

ഞങ്ങളുടെ സൈസന്പൃങ്ങളലോടുക്രടെ പുറപ്പെടുന്നതുമില്ല. 
൧൨ വൈരിയുടെ നേരെ ഞങ്ങമരക്കു സഹായം ചെയ്യേണമേ ടു 

മനുഷ്യന്െറ സഹായം വൃത്ഥമല്ലോ. 

൧൩. ദൈവത്താല്, നാം വിയ്യം പ്രവത്തിക്കും ; അവന് തന്നേ നമ്മു 
ടെ വൈരികള്ടെ മെതിച്ചുകളയും. 

ം ൧ാസാം സങ്കിത്തനം 

൫നെറ പുകഴ്ചയായ ദൈവമേ, മൌനമായിരിക്കരുതേ. 

൨ ഭൂഷ്ടന്െറ വായയും വഞ്ചകന്െറ വായും എന്െറ നേരെ തുറന്നി 

രിക്കുന്നു ; ഭോഷ്ട്രുള്ള നാവുകൊണ്ട അവര എന്നോടു സംസാരിച്ചിരി 

ക്കുന്നു. 
൩ അവര ക്വേഷവാക്കുകമുകൊണ്ടു എന്നെ വലഞ്ഞു കാരണംഭ്രു 

ടാതെ എന്നോടു പൊരുതിരിക്കുന്നു. 

൫: എനെറ സ്റ്റേഹത്തിന്നുപകരം അവര് വൈരം കാണിക്കുന്നു ; 

ഞാനോ പ്രാത്ഥന ചെയ്യുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 

൫ നമയ്യെക്കു പകരം തിന്മയും സ്റസ്റേഹത്തിന്നു പകരം ദ്വേഷവും 

അവര എന്നോടു കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 

൬ നീ അവനെറമേല് ഒരു ഭുഷ്ടനെ നിയമിക്കേണമേട്ടു എതിരാ 

ഭി അവന്െറ വലത്തുഭാഗത്തു നില്ലട്ടെ. 

൭ അവനെ വിസൂരിക്കുമ്പോ അവന് കുററക്കാരനെന്നു തെക്ലിയ 

 അവനെറ പ്രാത്ഥന പാപമായി തീരട്ടെ. 
൮ അവന്െറ ഭ0ാല്പകഠ ചുരുങ്ങിപ്പോകട്ടെ ; അവന്െറ സ്ഥാനം 

മറെറാരുത്തന് ഏല്ലാട്ടെം 

൯ അവനെറ മക്ക അനാഥന്മാരും അവന്െറ ഭായ്യ്യ പിധവയും 

ട്ടെ 

ആയിത്തിരട്ടെം 
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൧൧ അവന്െറ മകര അഭ്ഞ്ഞു തെണ്ടി നടകുട്ടെ ; തങ്ങളുടെ 
ശ്രമ്യഭവനങ്ങളെ. വിട്ടു ഇരന്നു നടകുട്ടെം 

൧൧ കടക്കാരന് അവന്നുള്ള തൊക്കെയും കൊണ്ടുപോകട്ടെ യ അന 

ജോതി ക്കാര അവന്െറ പ്രയത്നഫലം കൊള്ളയിടട്ടെ. 

൧൨ അവന്നു ഭയ കാണിപ്പാന് ആരും ഉണ്ടാകരുതേ ; അവന്െറ 

.അനാഥന്മാരോടട ആകും കൃപ തോന്നരുതേ, 

൧൯൩ അവനെറ സന്തതി മുടിഞ്ഞുപോകട്ടെ ; അടുത്ത തലമുറയില് 

തന്നേ അവതുടെ പേര മാഞ്ഞുപോകട്ടെ. ) 

ശരം അവനെഠു പതാക്കന്മാരുടെ അകൃത്യം യഹോവ ഓാക്കുമാറാ 

കട്ടെ ; അവനെറ അമ്മയുടെ പാപം മാഞ്ഞുപോകയുമരുതേ. 

൧൫ അവ എല്ലായ്യ്യോഴും യഫോവയുടെ മുമ്പാകെ ഒരിക്കുട്ടെ $ 

/അവരുടെ ഓമ്മ അവന് ഭൂമിയില്നിന്നു ഛേദിച്ചുകയേണ്ടതിന്നു തന്നേ. 

൧൬ അവന് ഭയ കാണിപ്പാന് മറന്നുകടഞ്ഞുവല്ലോ ; എളിയവരെ 
ഡും മരിദ്രനെയും മനംതകന്നവനെയും മരണപയ്യന്തം ഉപദ്രവിച്ചു. 

൧൭ ശാപം അവന്നു പ്രിയമായിരുന്നു ടു അതു അവന്നു ഭവിച്ചു ; 
അനുഗ്രഹം അവന്നു അപ്രിയമായിരുന്നു ; അതു അവനെ വിട്ടകന്നു 
“പോയി. 

൧൮ അവന് വസ്തരംപോലെ ശാപം ധരിച്ചു അതു വെക്കുര്്പോ 
ലെ അവന്െറ മുക്കിലും എസ്ണ്്ുപോലെ അവന്റെ അസ്ഥികളിലും 
ചെന്നു. 

൧൯ അതു അവന്നു പുതെക്കുന്ന വസ്ത്രംപോലെയും നിത്യം അരെ 
ക്കു കെട്ടുന്ന കച്ചപോലെയും ഇരിക്കട്ടെ. 

൨൦ ഇതു എന്െറ ഏതിരാളികഠക്കും എനിക്കു വിരോധമായി മോ 
ജം പറയുന്നവക്ും യഹോവ കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം ആകുന്നു. 

൨൭ നീയോ. കത്താവായ യഹോവേ. നിനെറ നാമത്തിന്നടുത്ത 
വയ്ണ്നും എന്നോടു ചെയ്യേണമേ ; നിന്െറ ഭയ നല്ലതാകകൊണ്ട എന്നെ 
വിടുവിക്കേണമേ. 

൨൨. ഞാന് അരിച്ചനും ഒരിദ്രനും ആകുന്നു ടു എന്െറ ഹൃദയം 
എനെറ ഉള്ളില് മുറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

൨൩. ചാഞ്മുപോകുന്ന നിഴല്പോലെ ഞാ൯ കടന്നുപോകുന്നു ടു 
ഒരര വെട്ടുക്കിപിയെപ്പോലെ എന്നെ ചാടിക്കുന്നു. 

൨൪: *എനെറ മുഴങ്കാലുകഠ ത പവാസംകൊണ്ടു വിറെക്കുന്നു;; ഏ 
നെറ ഭേഹം പുഷ്ട്ിവിട്ടു ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു, 

൨൫ ഞാന് അവക്ക് ഒരു നിന്ദയാഷ്ഠിന്നിരികിന്നു ; എന്നെ കാണു 
മ്പോ അവ൪ തല കുലുക്കുന്നും 

൨൬ എന്െറ ദൈവമായ യഹോവേ, എന്നെ സഹായിദുക്ണമേ: 
നെറ ഭയെക്കു തവമ്ത്്റം എന്നെ രക്ഷികേംണമേ. 
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൨൭ യഹോവേ, മതു നിന്െറ കൈഷന്നും നീ ഇതുചെയ്തു എ 
ന്നും അവ൪ അറിയേണ്ടതിന്നു തന്നേ. 

൨൮ അവര ശപിക്കട്ടെ ; നീയോ, അനുഗ്രഹിക്കേണമേ യ അവ൪ 
ഏതിക്കുമ്പോഠ ലജ്യിച്ചുപോകട്ടെ ; അടിയനോ സന്തോഷിക്കും ; 
[॥ ൨൯ എനെറ എതിരാക്ളികര നിന്ദ ധരിക്കും ; പുതെപ്പു പുതെക്കും 
പോലെ അവര് ലജ്ജ പുതെക്കും. 

൩ഠ ഞാന് എന്െറ വായ് കൊണ്ടു യഹോവയെ അത്ൃന്തം സ്തുതി 
ക്കും ടു അതേ, ഞാന് പുരുഷാരത്തിനെറ നടുവില് അവനെ പുക; ൦. 

൩൧ അവന് എക്ളിയവനെ ശിക്ഷെക്കു വിധിക്കുന്നവരുടെ കയ്യില് 
നിന്നു രക്ഷിപ്പാന് അവനെറ വലത്തുഭാഗത്തു നില്ലയന്നു. 

ഇരുപത്തിമൂന്നാം തിയ്യതി 

കാലത്തേ പ്രാത്ഥന 

ഗ൧൧ഠാം സജിത്തനം 

൮:ഫോവ എനെറ കത്താവിനോടു അരുള്ളിച്ചെയ്യുന്നതു : ഞാന് നിന്െറ. 
ശത്രുകുക്ടെ നിന്െറ പാദപീഠമാക്കുവോകം നീ ഏന്െറ വലത്തുഭാഗത്തി 

രിക്ക. രു 

൨ നിന്െറ ബലമമള്ക ചെങ്കോല് യഹോവ സിയോനിതനിന്നു നീ 

ട്ടും നീ നിനെറ ശര്രൂക്കമുടെ ധഭ്ചേ വാഴ്ചക. 
൩. നിന്െറ സേനാടിവസത്തില് നിന്െറ ജനം നിനക്കു സ്വമേ 

ധാഭാനമായിരിക്കുന്നു ; വിശുഭ്ധവസ്ത്രാലങ്കാരത്തോടുക്രടെ ഉ ഷസ്സ്ിന്െറ ഉ 

ദരത്തില് നിന്നു യുവാക്ുദ്ധായ മഞ്ഞു നിനക്കു വരുന്നു. 

ദ. നീ മല്ലീസേമെക്കിന്െറ വിധത്തില് എന്നേക്കും ഒരു പുരോഹി 

തന് എന്നു യഹോവ സത്യം ചെയ്യും അനുതപിക്കയുമില്ല. 

൫ നിന്െറ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുന്ന കത്താവു തന്െറ ക്രോധഭിവ 

സത്തില് രാജാക്കന്മാരെ തകത്തുക&.യും. 
൬ അവന് ജാതികളുടെ ഇടയില് സ്യായംവിധിക്കും മ അവ൯ എ 

ല്യാടവും ശവങ്ങറ്ംകൊണ്ടു നിറെക്കും 4; അവന് വിസ്മാരമായ ദേശത്തി 

ന്െറ തലവനെ തകുത്തുകളൃയും, 

൭ അവ൯ വഴിയരികെയുള്ള തോട്ടില്നിന്നു കുടിക്കും ; അതുകൊ 

ണ്ടു അവന് തല തുയത്തും. 
ര [ 

൧ഥഥാം സങ്കിത്തനം 

ഡയഫോവയെ ഡ്കൂതിപ്പി൯, ഞാ൯ നേരുള്കവരുടെ സംത്തിലൂം സഭയി 

ലും പൂട്ട്്ുഹലയത്തോടെ യഹോവെക്കു സ്യോത്രം ചെയ്യും. 
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൨ യഹോവയുടെ പ്രധൃത്തികഠ വലിയവയും അവ്വയില് ഇഷ്ടമ. 
വരൊക്കെയും ശോധന ചെയ്യേണ്ടിയവയും ആകുന്നു. 

൩. അവന്െറ പ്രവൃത്തി മഹത്വവും തേജസ്സും ഉള്ളതു; അവന്െറ 

നിതി എന്നേക്കും നിലനില്ലുന്നു. 
ഒ: അവന് തനെറ അത്ഭളതങ്ങമക്കു ഒരു ഞ്ഞോവകം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്ച 

ക്കുന്നു ; യഹോവ കൂപ്പയും കതണയും ഉള്ളവ൯ തന്നേ. 

൫ തന്െറ ഭക്തന്മാകു അവന് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നു  അവ൯ ത 

നെറ നിയമത്തെ എന്നേക്കും ഓകുന്നു. 
൬ ജാതികളുടെ അവകാശം അവന് സ്വജനത്തിന്നു കൊടുത്തതില് 

തനെറ പ്രവൃത്തികളുടെ ശക്തി അവക് പ്രസിഭ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 
൭ അവന്െറ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തികശ സത്യവും ന്യായവും ആകു 

ന്നു ; അവനെറ പ്രമാണങ്ങഠ എല്ലാം വിശ്വാസ്യം തന്നേ. 
൮ അവ എന്നെന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു ; അവ വിശ്വസ്ത 

യോടും നേരോടുംക്രടെ അനുഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. 
൯ അവന് തന്െറ ജനത്തിന്നു വീണ്ടെടുല്ലു അയച്ചും തന്െറ നിയ 

മത്തെ എന്നേക്കുമായി കല്ലിച്ചിരിക്കുന്നു ; അവന്െറ നാമം വിശുഭ്ധവും ഭ 
യങ്കരവും ആകുന്നു. 

൧ഠ യഹോവാഭക്തി ഒ്ഞാനത്തിന്െറ ആരംഭഥാകുന്നു;; അവൃയെ 
ആചരിക്കുന്ന എല്ലാവകും നല്ല ബുഭ്ഥി ഉണ്ടു ; അവകന്റ സ്തുതി എന്നേ 
ക്ഷം നിലനില്ലുന്നു. 

൧൧൮൦ സങ്കിത്തനം 

ഡയഹോവയെ സ്തുതിപ്പിന് ട് യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ടു, അവന്െറ കല്ലനക 
ളില് ഏററവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്ഷയ൯ ഭാഗ്യവാന്. 

൨ അവന്െറ സന്തതി ഭൂമിയില് ബലപ്പെട്ടിരിക്കും ; നേരുള്ളവരു 
ടെ തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കുപ്പെടും. ( 

൯൩ ഐശ്വയ്യവും സമ്പത്തും അവന്െറ വീട്ടില് ഉണ്ടാകും ; അവ 
ന്െറ നിതി എന്നേക്കും നിലനില്ലുന്നു. 

ര: നേരുള്ളവക്കു ഇരുട്ടില് വെളിച്ചം ഉദിക്കുന്നു ; അവന് കൃപയും 
കരുണയും നീതിയും ഉ മ്ളവനാകുന്നു. 

_ ൭ കൃപതോന്നി വായ്ക്യുകൊടുക്കുന്നവന് ശുഭമായിരിക്കും ;; വൃവഹാ 
രത്തിത അവന് തന്െറ കായ്യം നേടും. 

൬ അവന് ഒരുനാളും 'അലുങ്ങിപ്പോകയില്ല ; നീതിമാന് എന്നേക്കും 
ഓാമ്മയിത ഇരിക്കും. 

൭ ടുവൃത്തമാനംനിമിത്തം അവന് ഭയപ്പെടുകയില്ല ; അവനെറ ഫൃ 
ഒയം യഹോവയില് ആശ്രയിച്ചുറെച്ചിരിക്കും. 
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൮ അവന്െറ ഹൃദയം ഭയപ്പെടാതെ സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു ; അ. 
വന് ശത്രുക്കളില് തന്െറ ആഗ്രഹം നിവത്തിച്ചകാണും. 

൯ അവന് വാരി വിതറി ഒരിദ്ൂന്മാക്ഷ കൊടുക്കുന്നു ; അവന്െറ നി 
തി എന്നേക്കും നിലനില്ലുന്നു ; അവന്െറ കൊമ്പു ബഫ്രമാനത്തോടെ. 

൭൭ യനിര്രിക്കും. 
൦ ഭുഷ്ടന് അതു കണ്ട വൃഡനിക്കും ടു അവ൯ പല്ലുകടിച്ചു ൭ രുകിി 

പ്പോകും ;$ ദുഷ്ണന്െറ ആശ നശിച്ചുപോകും. 

ഥഥമ്പാം സജിത്തനം 

യഹോവയെ സ്തുതിപ്പിന് യഫോവയുടെ ഭാസന്മാരേ. സൂതിപ്പി യ്മ: 
ഫോവയുടെ നാമത്തെ സൂതിപ്പി൯. 

൨ യഹോവയുടെ നാമം വാട്പ്പെടുമാറാകട്ടെ, ഇന്നുമുതത് എ, 

ന്നെന്നേക്കും തന്നേം 

൩. സ്പൂയ്യന്െറ ഉ. ലഭയംമുതത അസ്മമാനംവരെ യഹോവയുടെ നാ 

മം സ്റ്കുതിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ. 
ഭം യഫോവ സകല ജാതിക്കും മീതെയും അവന്െറ മഹത്വം: 

ആകാശത്തിന്നു മീതെയും മ യന്ിരിക്കുന്നു, 
൫൭ ന്നതത്തൂല് അസ്സി നമ്മുടെ ദൈവമായ യ 

ഫോവെക്കു സദ്ൂശന് ആരുളൃളൂ ? 

ന ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ളവ അവന് കുനിഞ്ഞു നോക്കുന്നു. 

൭ അവന് എളിയവനെ പചൊടിയില്നിന്നു എഴുന്നേല്ലിക്കയും ഒരി, 
ദനെ കുപ്പയില്നിന്നു കൂയത്തുകയും ചെയ്തൂ 

൮ പ്രളക്കന്മാരോടുക്രടെ, തന്െറ ജനത്തിന്െറ പ്രഭക്കന്മാരോടു 
വ ഇരുത്തുന്നു. 

൯ അവന് വിട്ടില് മച്ചിയായവങ്കെ. മക്കളുടെ അമ്മയായി സന്തോ 
ക്കത്തോടെ വസിക്കുമാറാക്കുന്നും. യഹോവയെ സ്ത്കൂതപ്പിന്. 

ഇരുപത്തിമൂന്നാം തിയ്യതി 

വൈകുന്നേരത്തേ പ്രാത്ഥന 

൧൧ര്വാം സമ്മിത്തനം 

യിസ്രായേല് മിസ്രയിമില് നിന്നും യാകോണീ൯ഗൃഹം അന്പൃഭാഷയുള്ള ജാ 

തിയുടെ ഇടയില് നിന്നും പുറപ്പെട്ടപ്പോഠര 

൨ യെഡഫ്രദാ അവന്െറ വിശുഭ്ധമന്ദിരവും യിസ്രായേല് അവനെറ. 

ആധിപതൃവുമായിത്തീന്നു. 
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൩ സമ്ദ്രം കണ്ടു ഓടി ; യോട്ടാന് പിന്വാങ്ങിപ്പോയി. 

ദ: പവ്വൃതങ്ങള്് മുട്ടാടുകള്ലെപ്പോലെയും കുന്നുകര കുഞ്ഞാ ;കക്കെ 

ം തുമ്മി. 

രു നീ ഭാടുന്നതെത്തു ? യോദാനേം?*നീ പി൯വാങ്ങുന്ന 

തെത്ത? 

൬ പവ്യതങ്ങടേ.., നിങ്ങറം മുട്ടാടകട്പെപ്പോലെയും കുന്നുകര, നി 

ങ്ങറ്ഠ കുഞ്ഞാടുകക്കെ പ്പോലെയും തുക.ളൂ ന്നതു എത്തു ? 

൭ ഭൂമിയേ, നീ കത്താവിനെറ സന്നിധിയില് , യാകോബി൯ ദൈ 

വത്തിനെറ സന്നിധിയില് വിറെക്ക. 

൮ അവന് പാറയെ ജലതടാകവും തീകുല്ലിനെ നീരുറവും ആക്കി 

യിരിക്കുന്നു. 

[1 [ി 

൧൧൫൭൦൧ സങ്കത്തനം 

ഞങ്ങദുകുല്പ യഹോവേ. ഞങ്ങറ്കുല്ലം, നിന്െറ ഭഒയയും വിശ്വസ്തയും നി 
മിത്തം നിന്െറ നാമത്തിന്നു തന്നേ മഹത്വം വരുത്തേണ മ. 

൨ അവരുടെ ദൈവം ഇപ്പോ എവിടെ എന്നു ജാതികഠ പറയു 

ന്നതെന്തിനു ? ള 

൯൩. നജ്മുടെ ദൈവമോ ഡ്വശ്ലത്തില് കണ്ട ; തനിക്കു ഇഷ്ടമുളളതൊ 
ക്കെയും അവന് ചെയ്യുന്നു. 

ഭ: അവരുടെ വിഗ്രഹങ്ങശ പൊന്നും വെള്ളിയും ആകുന്നു ; മന്ദ 

അൃയരുടെ കൈവേല തന്നേ. 
൭ അവെക്കു വായുണ്ടെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നില്ല ; കണ്ണൂണ്ടെങ്കിലും 

കാണുന്നില്ല. 

൬ അവെക്കു ചെവിയുണ്ടെങ്കിലും കേരക്കുന്നില്ല $ മൂക്കുണ്ടെങ്കിലും മ 
ണക്കുന്നില്ല. 

൭ അവെക്കു കയ്യുണ്ടെ്ിചും സ്സൂശിക്കുന്നില്ല ; കാലുണ്ടെങ്കിലൂം നട 
ക്കുന്നില്ല യ; തൊണ്ടകൊണ്ടു സംസാരിക്കുന്നതുമില്ല. 

൮ അവയെ ഉം്ടാക്കുന്നവര അവയെപ്പോലെയാകുന്നു ടയ അവ 
യില് ആശ്രയിക്കുന്ന ഏവനും അങ്ങനെ തന്നേ. 

൯ യിസ്രായേലേ. യഹോവയില് ആശ്രയിക്ട ; അവന് അവരുടെ 
സഹായവും പരിചയും ആകുന്നു. 

൦ അഹരോന്ഗൃഹമേ, യഹോവയില് ആശ്രയിക്ക ടു അവന് ആ 
വരുടെ സഹായവും പരിചയും ആകുന്നു. 

ക യഹോവാഭക്തന്മാരേ, യഹോവയില് ആ ശുയിപ്പിന് ; അവന്, 
അവരുടെ സഹായവും പരിചയും ആകുന്നു. 



൭൨ യഹോവ നമ്മെ ഓത്തിരിക്കുന്നു ടു അവന് അനുഗ്രഹിക്കും ; 
അവന് യിസ്രായേല്ഗൃഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കും ; അവന് അഹരോന്ഗ്ൃഹ 
ത്തെ അനുഗ്രഹിക്കും. 

൧൯൩. അവന് യഹോവാഭക്തന്മാരായ ചെറിയവരെയും വലിയവ 
രെയും അനുഗ്രഹിക്കും. 

൧൪: യഹോവ നിങ്ങളെ. മേല്ലഛഥേല് വഭ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ; നിങ്ങള്ലെയും 
നിങ്ങളു ടെ മക്കളെയും തന്നേ. 

൧൫ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ഉണ്ടാക്കിയ യഹോവയാല്, നി 
ങ്ങ അനുഗ്രഹികുപ്പെട്ടവ൪ര ആകുന്നു. 

൧൬ സ്വഗ്ലം യഹോവയുടെ സ്വഗ്രമാകുന്നു ; ഭൂമിയെ അവന് മനു 
ഷ്ൃക്ക കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. 

൧൭ മരിച്ചവരും മൌനതയില് ഇറങ്ങിയവര് ആരും യഹോവയെ 
സ്തൂതിക്കുന്നില്ല. 

൧൮ നാമോ, ഇന്നുമുതത എന്നേക്കും യഹോവയെ വായൂ യഹോ 
വയെ യ്ത്തൂതിപ്പി൯. 

ഇരുപത്തിനാലാം തിയ്യതി 

കാലത്തേ പ്രാത്ഥന 

൧൧൬൭൦൦ സങ്കിത്തനം 

യഹോവ എനെറ പ്രാത്ഥനയും യാചനകളൃം കേട്ടതുകൊണ്ടു ഞാ൯ ആ 

വനെ സ്റ്റേഹിക്കുന്നു. 
൨ അവന് തന്െറ ചെവി എങ്കലേക്കു ചായിച്ചതുകൊണ്ടു ഞാന് ജി 

വകാല മൊക്കെയും അവനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും. 

൩. മരണപാശങ്ങറഠ എന്നെ ചുററി, പാതാഭവേദനകഠം എന്നെ 

പിടിച്ചു ; ഞാ൯ കഷ്ടവും സങ്കടവും അനുഭവിച്ചും 

ഭം അയോ, യഹോവേ. എന്െറ പ്രാണനെ രക്ഷിക്കേണമേ എന്നു 

ഞാ൯ യഹോവയുടെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു. 

൫ യഹോവ കൃപയും നിതിയും ഉള്ളവന് ടു നമ്മുടെ ഭൈവം കരു 

ണയുള്ളവന് തന്നേ. 

൬ യഹോവ അല്ലബുഭ്ധികളെ. പാലിക്കുന്നു ഞാ൯ എളിമപ്പെട്ടു, അ 

പന് എന്നെ രക്ഷിച്ചു. 
൭ ഏ൯ മനമേ. നി വീണ്ടും സ്വസ്ഥമായിരിക്ക ; യഹോവ നിനക്കു 

ഉ പകാരം ചെയ്യിരിക്കുന്നു. 
൮ നീ എനെറ പ്രാണനെ മരണത്തില്നിന്നും എന്െറ കണ്ണിനെ 



൨൪-കാ. ) സജിത്തനം ൧൧൮ 131 

കണ്ണൂനീരിതനിന്നും എന്െറ കാലിനെ വിഴ്ചയില്നിന്നും രക്ഷ്ധിച്ചിരി 

ക്കുന്നു, 
൯ ഞാന് ജീവനുള്ളവരുടെ മേശത്തു യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ ന 

ക്കാം 

൧൧ ഞാന് വലിയ കഷ്ടതയില് ആയി എന്നു പറഞ്ഞല്പ്യോ ഞാന് 

വിശ്വസിച്ചു. 
൧൭൧ സകല മനുഷ്യരും ഭോഷ്ട്ടു പറയുന്നു എന്നു ഞാന് എന്െറ പരി 

ഭൂമത്തില് പറഞ്ഞു. 
൧൨ യഹോവ എനിക്കു ചെയു സകല ഉ പകാരങ്ങക്ഷം ഞാ൯ ആ 

വന്നു എന്തു പകരം കൊടുക്കും ? 
൧൩. ഞാന് രക്ഷയുടെ പാനപാത്രം എടുത്തു യഹോവയുടെ 

നാമം വിളിച്ചപേക്ഷ്ിക്കുംം 
൧: യഹോവെക്കു ഞാന് എനെറ നേച്ചകട്ടെ അവന്െറ സകല 

ജനവും കാങ്കെ കഴിക്കും, 
൧൫ തനെറ ഭക്തന്മാരുടെ മരണം യഹോവെക്കു വിലയേറിയതാ 

കുന്നു. 
൧൬ യഹോവേ, ഞാന് നിന്െറ ഭാസനാകുന്നു ടു നിന്െറ ഭാസനും 

നിന്െറ ഭാസിയുടെ മകനും തന്നേ ; നി എന്െറ ബന്ധനങ്ങളെ അഴി 
ച്ചിരിക്കുന്നു. 

൧൭ ഞാന് നിനക്കു സ്നോത്രയാഗം കഴിച്ചു യഹോവയുടെ നാമം 
വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും, 

൧൮ യഹോവയുടെ ആലയത്തി നെറ പ്രാകാരങ്ങളിലും യെരൂശ 
ലേമേ, നിന്െറ നടുവിലും 

൧൯ ഞാന് യഹോവെക്കു എന്െറ നേച്ചുകളെ. അവന്െറ സകല 
ജനവും കാഞ്കെ കഴിക്കും. യഹോവയെ സതൂതിപ്പിന്. 

൧൧൭0൦ സങ്കിത്തനം 

സകല ജാതികളു മായുള്ളോരേ, യഹോവയെ സ്തൂതിപ്പിന് മ സകല വംശ 
ങ്ങ മായുള്ളോരേ, അവനെ പുക വിന്, 

൨ നമ്മോടുള്ള അവന്െറ ഭയ വലുതായിരിക്കുന്നു ; യഹോവയുടെ 
വിശ്വസൃത എന്നേക്കും ഉള്ളതു. യഹോവയെ സ്തൂതിപ്പി൯. 

ട്ട്. $ ഗ൧൧പ്പറം സങ്കിത്തനം 

ഃഹോവെക്കു സ്യോത്രം ചെയ്തി൯ ; അവന് നല്ലവനല്ലോ ; അവന്െറ 
ഭയ്യ ഏരന്നക്കുമുള്ളത്ു. 
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൨ അവന്െറ ഭയ എന്നേക്കുമുമതു എന്നു യിസ്രായേല് പറയട്ടെ. 
൯൩ അവനെറ ഭയ എന്നേക്കുമുഭതു എന്നു അഹരോന്ഗൃഹം പറ 

യട്ലെ, 
ഭ: അവന്െറ 'ഭയ എന്നേക്കുമുമ്ളതു എന്നു യഫഹോവാഭക്തന്മാര. 

പറയട്ടെ, 
൫ ഞെരുക്കത്തില് ഞാന് യഹോവയെ വിക്ചിച്ചപേക്ഷിച്ചു, യഹോവ 

തുത്തരമരുളി എന്നെ വിശാലസ്ഥലത്താക്ചി. 
൬ യഹോവ എന്െറ പക്ഷത്തുണ്ട ; ഞാ൯ പേടിക്യില്ല;ു മനു 

ബ്യയന എന്നോടു എത്തു ചെയ്യും : 
൭ എന്നെ സഹായിക്കുന്നവരോടുക്രടെ യഹോവ എന്െറ പക്ഷ 

തണ്ടു ; “ഞാന് എന്നെ പകെക്കുന്നവരെ കണ്ടു രസിക്കും. 
൮ മനുഷ്യനില് ആശ്രയിക്കുന്നതിനെക്കാഠ യഹോവയില് ആശ്രയി 

ക്ഷന്നതു നല്ലതൂ. 
ന് പ്രഭ കന്മാരില് ത്മശ്രയിക്കുന്നതിനെകാഠ്ം യഹോവയില്, ൭ 

ശ്രയിക്കുന്നതു നല്ലതു. 
൧0 സകല ജാതികളൂം എന്നെ ചുററിവമള.ഞഞു യഹോവയുടെ 

നാമത്തില് ഞാന് അവരെ ഛേദിച്ചുകളയും. 
“ ക അവര എന്നെ വള.ഞ്ഞു ; അതേ, അവര ഏന്നെ വരഞ്ഞു; 

യഹോവയുടെ നാമത്തിര്, ഞാന് അവരെ ഛേദിച്ചു കദ്യയും,. 
൧൨. അവര് തേനിച്ചപോലെ എന്നെ ചുററിവഞ്ഞു ; മുരതീപോ 

ലെ അവര് കെട്ടുപോയി ടു യഹോവയുടെ നാമത്തില് ഞാന് അവരെ 
ഛേദിച്ചുകളയും, 

൧൩. ഞാന് വീഴുവാന് തക്കവക്ക്്ും നി എന്നെ തമ്മി; എദ്മിലും 
യഫോവ എന്നെ സഹായിച്ചു. 

ദ: യഫോവ എന്െറ ബലവും എറെറ കിത്തനവും ദുൃകുന്നു ; 
അവന് എനിക്കു രക്ഷയായും തീന്ന. 

൧൪൭ ഉല്ലാസത്തിനെറയും ജയത്തിന്െറയും ഘോഷം നിതിമാന്മാരു 
ടെ ക്രൂട്രാരങ്ങളില് ഉണ്ട ; യഫോവയുടെ വലൈം വീയ്യം പ്രവത്തിക്കുന്നു. 

൭ 

൧൬ യഹോവയുടെ വലങ്കൈ മുയന്ിരിക്കുന്നു ; യഹോവയുടെ 
വലമ്ൈമൈ വീയ്യം പ്രവത്തിക്കുന്നു. 

൧൭ ഞാന് മരികുയില്ല ; ഞാന് ജിവനോടെയിരുന്നു യഹോവയുടെ 
പ്രവൃത്തികക്കെ. വ്തൂ്റിക്കും. 

4൧൮ യഹോവ ഘുന്നെ കഠിനമായി ശിക്ഷ്മിച്ചു ടു എന്നാലും അവന് 
എന്നെ മരണത്തിന്നു ഏല്ലിച്ചിട്ടില്ല. 

൧൯ നീതിയുടെ വാതിലൂകര എനിക്ക തുറന്നുതരുവിന്ടട ഞാന് 

അവയില് കരടി കടന്നു യഹോഖെക്കു സ്പോത്രം ചെയ്യും. 
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൨൦ യഹോവയുടെ വാതില് ഇതുതന്നേ ; നീതിമാന്മാ൯ അതിത്. 

കൂടി കടക്കും. % 
൨൧ നീ എനിക്കുത്തരമരുകി എന്െറ രക്ഷയായിത്തീന്നിരിക്കയാല്. 

ഞാന നിനക്കു സ്നോത്രം ചെയ്യും, 

൨൨ വീടുപണിയുന്നവ൪ തള്ളി ദംകഞ്ഞ കല്ലു മൂല്ലമംല്ലായി തീന്നിരി 

ക്കുന്ന, 
൨൩ ഇതു യഹോവയാല്, സംഭവിച്ചു നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയില് ആശ്ച 

യ്ക ആയിരിക്കുന്നു. 

൨൪൭: ഇതു യഫോവ ഉണ്ടാക്കിയ ഭിവസം ടു ഇന്നു നാം സന്തോഷി 
ചൂ ആനന്ദി ദം, 

൨൫ യഫോവേ, ഞഞ്ങക്ടെ. രക്ഷിക്കേണമേ ; യഹോവേ, ഞഞ്ങധക്കു 
ശുടത നപ്പേണമേ, 

൨൬ യഫോവയുടെ നാമത്തില് വരുന്നവന് വാക്ടുപ്പെട്ടവന് 

ഞങ്ങ യഫോവയുടെ ആലയത്തില് നിന്നു നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. 
൨൭ യഹോവ തന്നേ മൈവം ടു അവന് നമുക്കു പ്രകാശം തന്നി 

രിക്കുന്നു ; ഡാഗപീഠത്തിന്െറ കൊമ്പുകക്കോള.ം യാഗപശുവിനെ കയ൮വ 
കൊണ്ടു കെട്ടുവിന്. 

൨൮ നി എന്െറ ദൈവമാകുന്നു $$ ഞാ൯ നിനക്കു സ്യോത്രം ഭചൈ 

യ്കം ടയ നി എന്െറ ദൈവമാകുന്നു ; ഞാന് നിന്നെ പുകഴം. 
൨൯ യഹോവെക്കു സ്യോത്രം ചെയ്തി൯ ടു അവന് നല്ലവനല്ലോ ടു. 

അവനെറ കയ എനന്നേക്കും മുള്ള താകുന്നു.. 

ഇരുപത്തിനാലാം തിയ്യതി 

വൈക്കുന്നേരത്തേ പ്രാത്ഥന 

൧൧സാം സങ്കിത്തനം 

ആലേഫ് . 

യ്യഹോവയുടെ പ്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ചു നടപ്പില് നിഷ്മക്കന്മാരായ 
വ൪ ഭാഗ്യവാന്മാ൪. 

൨ അവന്െറ സാക്ഷ്ൃങ്ങക്കെ. പ്രമാണിച്ചു പൃണ്ണുഹുടയത്തോടെ 
അവനെ അന്വേഷിക്കുന്നവര് ഭാഗൃവാന്മാ൪. 

൩ അവര് നീതികേടു പ്രവത്തിക്കാതെ അവന്െറ വഴികകളിത്ത 
ന്നേ നടക്കുന്നു. 

രം നിന്െറ പ്രമാണങ്ങദ്ദെ. കൃതൃമായി ആചരിടേടണ്ടതിന്നു നീ 
അവയെ കല്ലിച്ചുതന്നിരിക്കുന്നു, ടു 
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൫ നിന്െറ ചട്ടങ്ങളെ ഖചരികേണ്ടതിന്നു എന്റെറ നടപ്പു സ്ഥിര മായെജ്ില് കൊള്ളായിരുന്നു. 
൬ നിന്െറ സകല കല്പനകളെയും സൂക്ഷിക്കുന്നേടത്തോളം ഞാന് ലജ്യിച്ചുപോകയില്ല. 
൭ നിന്െറ നിതിയുള്ള വിധികട്ടെ പഠിച്ചിട്ടു ഞാന് പരമാത്ഥഹ്ൃട യത്തോടെ നിനക്കു സ്ോത്രം ചെയ്യും. 
൮ ഞാ൯ നിന്െറ ചട്ടങ്ങളെ ആചരിക്കും എന്നെ അശേഷം 

ഉ പേക്ഷികം രതേ. 

ബേത്ത് . 

൯ ബാല൯ തന്െറ നടപ്പിനെ നിമ്മലമാക്കുന്നതു എങ്ങനെ ? നി ന്െറ വചനപ്രകാരം അതിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാല്, തന്നേ. 
൧ഠ ഞാന് പൂഴ്ു്റഹൃുമയത്തോടെ നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നു നിന്െറ കല്പനകര വിട്ടുനടപ്പാ൯ എനിക്കു ഇടവരരുതേ. 
൧൧ ഞാന് നിന്നോടു പാപം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു നിന്െറ 

വചനത്തെ ഹൃദയത്തില് സംഗ്രഹിക്കുന്നു 
൧൨ യഫോവേ, നീ വാഴ പ്പെട്ടവന് ; നിന്െറ ചട്ടങ്ങളെ എനിക്കു 

പകേശിച്ചു തരേണമേ. 
൧൩. ഞാന് എന്െറ അധരങ്ങദകൊണ്ടു നിന്െറ വായുടെ പിധി 

കളെ. ഒക്കെയും വണ്ണ്ണിക്കുന്നു. 
൧൪൭: ഞാന് സവ്വസമ്ഖത്തിചും എന്നപോലെ നിന്െറ സാക്ഷ്ൃങ്ങ 

മൂടെ വഴിയില് ആനന്ദിക്കുന്നു. 
4൧൫ ഞാന് നിനെറ പ്രമാണങ്ങളെ ധ്യാനിക്കയും നിന്െറ വഴികട്പെ 

സൂക്ഷിക്കയും ചെയ്യുന്നു. 
൧൬ ഞാന് നിനെറ ചട്ടങ്ങളില് രസിക്കും ; നിന്റെറ വചനത്തെ 

മറകുയുമില്ല. യ 

ഗീമെത. 

൧൭ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന്നു അടിയന്നു നഷ ചെയ്യേണമേ യ എ 
“ന്നാല് ഞാന് നിന്െറ വചനം പ്രമാണിക്കും. 

൧൮ നിന്െറ സ്യായപ്രമാണത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങളെ . കാണേണ്ട 
തിന്നു എന്െറ കട്ക്്റുകളെ. തുറക്കേണമേ. 

൧൯ ഞാന് ഭൂമിയില് പരമദേശിയാകുന്നു ടു നിന്െറ കല്പനകളെ 
എനിക്കു മറെച്ചുവെക്കരുതേ. 

൨൦ നിന്െറ വിധികമക്കായുള്ള നിതൃവാഞ്മകൊണ്ടു എന്െറ മന 
സ്ന തകന്നിരിക്കുന്നു. ടു 
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൨൧ നിന്െറ കല്പനകയ വിട്ടുനടക്കന്നവരായി ശപികപ്പെട്ട അഹ 

ങകാരികക്രെ നീ ഭത്സിക്കുന്നു. 

൨൨ നിന്ദയും അപമാനവും എന്നോട അകറേറണമേടു ഞാന് 

നിന്െറ സാക്ഷൃങ്ങമെ പ്രമാണിക്കുന്നു. 
൨൩. പ്രഭൂക്കന്മാരും ഇരുന്നു എനിക്കു വിരോധമായി സംഭാഷി 

ക്കുന്നു ; എങ്കിലും അടിയന് നിന്െറ ചട്ടങ്ങളെ. ധ്യാനിക്കുന്നു. 

൨൭: നിന്െറ സാക്ഷ്ൃ്ങദഠ എനെറ പ്രമോദവും എന്െറ ആലോ 

ചനക്കാതം ആകുന്നു. 

മാലെത്ത് . 

൨൫ എനെറ പ്രാണന് പൊടിയോടു പററിയിരിക്കുന്നു ; തിരുവച 

നപ്രകാരം എന്നെ ജീവിപ്പിക്കേണമേ. 
൨൬ എന്െറ വഴികക്ടെ ഞാന് വിവരിച്ചപ്പോഠര നീ എനിക്കുത്തര 

മരുളി ; നിനെറ ചട്ടങ്ങളെ. എനിക്കുപദേശിച്ചുതരേണമേ. 
൨൭ നിന്െറ പ്രമാണങ്ങളുടെ വഴി എന്നെ ഗ്രഹഫിപ്പിക്കേണമേ ; 

എന്നാല് ഞാന് നിന്െറ അതആ്ഭതങ്ങളലെ ധ്യാനിക്കും. 

൨൮ എനെറ പ്രാണന് വിഷ്മാദംകൊണ്ട ഉരുകുന്നു ടു നിന്െറ വച 
നപ്രകാരം എന്നെ നിവിത്തേണമേ, ഃ 

൨൯ ഭോഷ്ക്കിന്െറ വഴി എന്നോടു അകറേറണമേടു നിന്െറ ന്പ്യാ 
യപ്രമാണം എനിക്കു കൃപയോടെ നല്ലേണമേ. 

൩൦ വിശ്വസൂതയുടെ മാഗ്രം ഞാന് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു ; നിന്െറ 
വിധികട്ടെ എന്െറ മമ്പില് വെച്ചിരിക്കുന്നു. 

൩൭൧ ഞാന് നിന്െറ സാക്ഷ്ൃങ്ങകോടു പററിയിരിക്കുന്നു ; യഹോവേ 
എന്നെ ലജങ്ജ്ിപ്പിക്കരുതേ, 

൩൨ നി എന്െറ ഹൃദയത്തെ വിശാലമാക്കുമ്പോഠ ഞാന് നിനെറ. 
കല്പനകളുടെ വഴിയില് കാടും. 

ഇരുപത്തഞ്ചാം തിയ്യതി 

കാലത്തേ വ്ര ത്ഥൃന 

ഫേം 

൩൯. യഹോവേ, നിന്െറ ചട്ടങ്ങളുടെ വഴി എന്നെ ഉപദേശി 
ക്കേണമേ ടയ ഞാന് അതിനെ അവസാനത്തോളം പ്രമാണിക്കും 

൩.൭. ഞാ൯ നിന്െറ ന്യായപ്രമാണം കാക്കേണ്ടതിന്നും അതിനെ 
പൂദ്ല്്റുഎദയത്തോടെ പ്രമാണിക്കേണ്ടതിന്നും എനിക്കു ബുദ്ധി 
ണമേ, ₹ ളം. 
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൩൫ നിന്െറ കല്പനകളുടെ പാതയില് എന്നെ നടത്തേണമേ ടു 
ഞാന് അതില് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവല്ലോ. 

൩.൬ ഭൂരാഭായത്തിലേകുല്ല, നിന്െറ സാക്ഷൃയങ്ങചിലേക്കു തന്നേ 
എന്െറ ഹൃദയം ചായുമാറാക്കേണമേ, : ₹ 

൭൭ പ്ലൂജേത്തെ നോക്കാതവണ്ണ്സും എന്െറ കഷ്്സുകളെ. തിരിച്ചു 
നിനെറ വഴികളില് എന്നെ ജീവിപ്പിക്കേണമേ. 

൩൮ നിന്നോടുള്ള ഭക്തിയെ വഭ്ധിപ്പിക്കന്നതായ റിനെറ വച 
നത്തെ അടിയന്നു നിവത്തിക്കേണമേ. 

൩൯ ഞാന് പേടിക്കുന്ന നിന്മയെ അകററിക്ളയേണമേ; നി 
ണ്െറ വിധികമ നല്ലവയല്ലോ. 

൪-0 ഇതാ. .ഞാന് നിന്െറ പ്രമാണങ്ങകെ വാഞ്ഞിക്കുന്നു ു  നിനെറ 
നീതിയാൽ എന്നെ ജിവിപ്പികേണമേ. 

വൌ, 

൪൫:൧ യഹോവേ. നിന്െറ വചനപ്രകാരം നിന്െറ ഭയയും നിന്െറ 
രക്ഷയും എങ്കലേക്കു വരുമാറാകട്ടെ. 

ഭ൫:൨ ഞാന് നിനെറ വചനത്തില് ആശ്രയിക്കുന്നതുകൊണ്ടു എന്നെ 
നി്ടിക്കുന്നവനോടു ഉത്തരം പറവാന് ഞാന് പ്രാപൂനാകും. 

ഭ:൩ ഞാന് നിന്െറ വിധികരക്കായി കാത്തിരിക്കയാര, സത്ൃത്തി 
ന്െറ വചനം എന്െറ വായില്നിന്നു നീിക്ിക്കകയരുതേ. 

ഭര: അങ്ങനെ ഞാന് നിന്െറ സ്യ്ായപ്രമാണം ജടവിടാതെ എ 
ന്നേക്കും പ്രമാണിക്കും. 

ഭ:൫ നിന്െറ പ്രമാണങ്ങളെ ആരായുന്നതുകൊണ്ടു ഞാന് വിശാല 
തയില് നടക്കും. 

൪:൬ ഞാ൯ ലജ്ജിക്കാതെ രാജാക്കന്മാരുടെ മുമ്പിലും നിന്െറ സാക്ഷ്യ 
ങ്ജള്ലെക്കുറിച്ചു സംസ്വരിക്കും. 

൫.൭ ഞാന് നിനെറ കല്ലനകകൂില് പ്രമോഭിക്കുന്നു ; അവ എനിക്കു 
പ്രിയമായിരിക്കുന്നു. 

൪൭:൮ എനിക്കു പ്രിയമായിരിക്കുന്ന നിന്െറ കല്ലനകളിലേക്കു ഞാ൯ 
കൈക ഉ യത്തുന്നു ; നിന്െറ ചട്ടങ്ങക്ടെ ഞാ൯ ധ്യാനിക്കുന്നു. 

സയി൯,ം 

൪൯ നീ ഏന്നെ പ്രത്യാശിക്കുമാറാക്കിയതുകൊണ്ടു അടിയനോടുള്ള 
വചനത്തെ ഓക്കേണമേ. 

൭൦ നിന്െറ വചനം എന്നെ ജിവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു എനെറ കഷ്ട 
തയില് എനിക്കു ആശ്വാസമാകുന്നു. 
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൫൧ അഹങ്കാരികഠ എന്നെ അത്യന്തം പരിഹസിച്ചു ; ഞാനോ 

നിന്െറ ന്യായപ്രമാണത്തെ വിട്ടുമാറീട്ടില്ല. 

൫൨ യഹോവേ, പണ്ടേയുള്ള നിന്െറ വിധികളെ ഓത്തു ഞാ൯ 

എണിന്നത്തന്നേ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. 

൫൪൩ നിന്െറ ന്യായപ്രമാണം മുപേക്ഷിക്കുന്ന ഭൂഷ്ടന്മാരനിമിത്തം 

എനിക്ക മഗ്രദകാപം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ് 

൫൭: ഞാന് പരദേശിയായി പാകുന്ന വീട്ടില് നിന്െറ ചകട്ടങ്ങറ്ം 

എന്െറ കിത്തനം ആകുന്നു. 
൫൫ യഹോവേ. രാത്രിയില് ഞാന് തിരുനാമം ഓക്കുന്നു ; നിന്െറ 

ന്യായപ്രമാണം ഞാന് ആചരിക്കുന്നു. 
൫൬ ഞാ൯ നിന്െറ പ്രമാണങ്ങളെ. അനുസരിക്കുന്നതു എനിക്കു വി 

ഹിതമായിരിക്കുന്നു. 

ഹേത്ത് . 

൫൭ യഹോവേ, നി എന്െറ ഓാഹരിയാകുന്നു ; ഞാ൯ നിനെറ വ 
ചനങ്ങള്ടെ പ്രമാണിക്കും എന്നു ഞാന് പറഞ്ഞു. 

൭൮ പൂട്ണ്റഹുലയത്തോടെ ഞാന നിനെറ കൂപെക്കായി യാചിക്കു 
ന്നു; നിന്െറ വാഗ്ദാനപ്രകാരം എന്നോടു കൃപയുണ്ടാകേണമേ. 

൭൫൯ ഞാന് എന്െറ വഴികളെ. വിചാരിച്ചു, എന്െറ കാലുകക്ചെ 
നിനെറ സാക്ഷ്മുങ്ങളിലേക്കു തിരിക്കുന്നു. 

൬ഠ നിന്െറ കല്പനകളെ പ്രമാണിക്കേണ്ടതിന്ന ഞാന് താമസിയാ 
തെ ബഭ്ധപ്പെടുന്നു ; 

൬൭൧ ദുഷ്ടന്മാരുടെ പാശങ്ങ എന്നെ ചുററിയിരിക്കുന്നു ; ഞാന് 
നിന്െറ സ്യായ പ്രമാണത്തെ മറക്കുന്നില്ലതാനും. 

൬൨ നിന്െറ നിതിയുള്ള സ്യായവിധിക ഹേതുവായി നിനക്കു 
സ്യോയ്ര്രം ചെയ്യാന് ഞാന് അഭ്ധരാത്രിയില് എഴുന്നേല്ലം. 

൬൩. നിന്നെ ഭയപ്പെടുകയും നിനെറ പ്രമാണങ്ങളെ അനുസരി 
ക്കയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവക്ും ഞാന് ക്രട്ടാളിയാകുന്നു. 

൬൫: യഹോവേ, ഭൂമി നിന്െറ ദയകൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു - 
നിനെറ ചട്ടങ്ങമദ്െ എനിക്കുപദേശിച്ചുതരേണമേ. ം 

തേത്ത്, 

൬9 യഹോവ, തിരുവചനപ്രകാരം നി അടിയന്നു നന ചെയ്യി 
രിക്കുന്നു. ( 

൬൬ നിന്െറ കല്ലനകക്ടെ ഞാന് വിശ്വസിച്ചിരിക്കയാല് എനിക്കു 
നല്ല ബുഭ്ധിയും പരിക്ഞാനവും മു. പദേശിച്ചുതരേണമേ. 

൬൭ കഷ്ടതയില് ആകുന്നതിന്നു മുമ്പെ ഞാന് തെററിപ്പോയി ; 
ഭല്പോഴോ, ഞാന് നിന്െറ വചനത്തെ പ്രമാണിക്കുന്നു, 
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൬൮ നി നല്ലവനും നന്മ ചെയ്യുന്നവനും ആകുന്നു ; നിന്െറ ചട്ട. 
്ങദ്ലെ എനിക്കുപദേശിച്ചുതരേണമേ. 

൬൯ അഹകങ്കാരികര എന്നെക്കൊണ്ടു നുണ പറഞ്ഞുണ്ടാകി ഞാ 
നോ പൂണ്ണ്ണഹുദയത്തോടെ നിന്െറ പ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിക്കും. 

൭0 അവരുടെ എഏദയം കൊഴ്ുപ്പുപോലെ തടിച്ചിരിക്കുന്നു ു ഞാ 
നേ? നിന്െറ ന്യായപ്രമാണത്തില് രസിക്കുന്നു. 

൭൭൦ നിനെറ ചട്ടങ്ങദം പഠിപ്പാ൯ തക്കവണ്ണം ഞാ൯ കഷ്ട്രതയില് 
ആയിരുന്നതു എനിക്കു ഗണമായി. 

൭൨. ആയിരം ആയിരം പൊന്വെള്ളി നാണ്യൃത്തെ്ലാഠം നിന്െറ. 
വായിതനിന്നുള്ള ന്യായപ്രമാണം എനിക്കുത്തമം. 

ഇരുപത്തഞ്ചാം തിയ്യതി 

വൈക്കന്നേരത്തേ പ്രാത്ഥന 

യോദ് . 

൭൯. തൃക്കൈകഠ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാദടിയിരിക്കുന്നു ; നിന്െറ കല്ല, 
നകള്ദെ. പഠിപ്പാ൯ എനിക്കു ബുദ്ധി നല്ലേണമേ. 

* ൭൫: തിരുവചനത്തില് ഞാന് പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കയാല് നിന്െറ. 
ഭക്തന്മാ൪ എന്നെ കണ്ടു സന്തോഷിക്കുന്നു. 

൭൫ യഹോവേ. നിന്െറ വിധികമ നീതിയുള്ളവയെന്നും വിശ്വസ 
തയോടെ നീ എന്നെ താഷ്്രിയിരിക്കുന്നു എന്നും ഞാന് അറിയുന്നു. 

൭൬ അടിയനോടുട്മള നിന്െറ വാഗ്ദാനപ്രകാരം നിന്െറ ദയ 
എനെറ ആശ്വാസത്തിന്നായി ഭവിക്കുമാറാകട്ടെ. 

൭൭ ഞാന് ജീവിച്ചിരികേണ്ടതിന്നു നിന്െറ കരുണ എനിക്കു വരു 
മാറാകട്ടെ ; നിനെറ ന്യായപ്രമാണത്തില് ഞന് രസിക്കുന്നു. 

൭൮ അഹങ്കാരികഠ എന്നെ വെവൃതെ മറിച്ചിട്ടിരികയാല് ലജ്യിച്ചു 
പോകട്ടെ ; ഞാനോ നിനെറ കല്പനകളെ. ധ്യാനിക്കുന്നു. 

൭൯ നിന്െറ ഭക്തന്മാരും നിന്െറ സാക്ഷ്യങ്ങളെ. അറിയുന്നവരും 

എന്െറ അടുക്കല് വരട്ടെ. 

൮൦ ഞാന് ലജ്യിച്ചുപോകാതിരിക്േണ്ടതിന്നു എന്റെറ ഫ്ൃദയം നി 

നെറ ചട്ടങ്ങളില് നിഷ്ഠ്കമായിരികുട്ടെ. 
ക് 

കഡഥം 

൮൭ ഞാന് നിനെറ രക്ഷയെ കാത്തു മൂഷ്ണിക്കുന്നു 4 നിന്െറ വാഗ്ദാ 

നം ഞാന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 
൮൨ ഏപ്പോഠാ നീ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കും എന്നുവെച്ചു എന്െറ 

ക്കു നിന്െറ വാശ്ഭാനം കാത്തു ക്ഷിണിക്കുന്നു. 
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൮൪൩. പൃകയത്തു വെച്ച തുരുത്തിപോലെ ഞാന് ആകുന്നു. എങ 

“ലും നിന്െറ ചട്ടങ്ങളെ. മറക്കുന്നില്ല. 

൮൭: അടിയന്െറ ജിവകാലം എത്തു. ? എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന 

 വരോട നി എപ്പപോസ ന്യായവിധി നടത്തും ? 

൮൫ നിന്െറ സ്യായപ്രമാണത്തെ അനുസരിക്കാത്ത അഹങ്കാരികറഠ്ര 

എനിക്കായി കുഴി കുഴിച്ചിരിക്കുന്നു. 
൮൬ നിന്െറ കല്ലനകള്ളെല്ലാം വിശ്വാസ്ൃമാകുന്നു ; അവര 

എന്നെ വെവൃതെ ഉ പ്്രവിക്കുന്നു ; എന്നെ സഹായിക്കേണഥേ. 

൮൭ അവര ഭൂമിയില് എന്നെ മിക്കവാറും മടിച്ചിരിക്കുന്നു ടയ നിന്െറ 

പ്രമാണങ്ങക്ചെ ഞാ൯ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല താനും. 

൮൮ നിന്െറ ഒയെക്കു തദവേയ്ക്ും എന്നെ ജിവിപ്പിക്കേണമേ ; 

“ഞാന് നിന്െറ വായിത്നിന്നുള്ള സാക്ഷ്ൃങ്ങളെ. പ്രമാണിക്കും. 

ലാമട് . 

൮൯ യഹോവേ. നിന്െറ വചനം സ്വമ്ല്ത്തില് എന്നേക്കും സ്ഥിര 

മായിരിക്കുന്നു. 
൯൦ നിന്െറ വിശ്വസ്ത തലമുറതലമുറയോളം ഇരിക്കുന്നു; നി 

ഭൂമിയെ സ്ഥാപിച്ചു, അതു നിലനില്ലുന്നു, 
൯൭൧ അവ ഇന്നുവരെ നിന്െറ നിയമപ്രകാരം നിലനില്ലുന്നു ; 

.സവ്ൃസ്തൃഷ്ടികളു.ം. നിനെറ ലാസന്മാരല്ലോ. 
൯൨ നിനെറ സ്ല്യായപ്രമാണം എന്െറ പ്രമോദം ആയിരുന്ന] 

ല്ലെങ്കില് ഞാന് ഏനന്െറ കഷ്ടതയില് നശിച്ചുപോകുമായിരുന്നു. 
൯൩ ഞാന് ഒരുനാളൃം നിന്െറ പ്രമാണങ്ങളെ. മറക്കയില്ല ടു അവ 

യെക്കൊണ്ടല്ലോ നീ എന്നെ ജീവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു. 
ന്ഭ: ഞാന് നിനക്കുമ്കവനത്രേ ; എന്നെ രക്ഷിക്കേണമേ ; ഞാന് 

നിന്െറ പ്രമാണങ്ങകെ. അന്വേഷിക്കുന്നു. 

൯൪൫ ദുഷ്ടന്മാ൪ എന്നെ നശിപ്പിപ്പാന് പതിയിരിക്കുന്നു; ഞാനോ 
നിനെറ സാക്ഷ്ൃൃങ്ങല്ലെ ചിന്തിച്ചുകൊളളും, 

൯൬ സകല സമ്പുത്തിക്കും ഞാ൯ അവസാനം കണ്ടിരിക്കുന്നു; നി 

ന്െറ കല്ലപനയോ അതൃന്തഗ വിസ്പി്ലൂ്റമായിരിക്കുന്നു. 

ഥേംം 

൯൭ നിനെറ സ്മായപ്രമാണം എനിക്കു ഏത്രയോ പ്രിയം; ഇടവി 
ടാതെ അതു എനെറ ധ്യാനമാകുന്നും 

൯൮ നിന്െറ കല്പനകമ എന്നെ എനെറ ശത്രൂക്കട്ലെക്കാറ ബുദ്ധ 

ാനാക്കുന്നു ; അവ എപ്പോഴും എന്െറ പക്കല് ഉണ്ട് . 

22, 
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൯൯ നിന്െറ സാക്ഷ്യൃങ്ങ എന്െറ ധ്യാനമായിരിക്കകൊണ്ടു എ. 
ന്െറ സകല ഗ്രരുക്കന്മാരിലും ഞാന് ബുഭ്ധിമാനാകുന്നു. 

൧ഠഠ നിന്െറ പ്രമാണങ്ങളെ. അനുസരിക്കയാത ഞാന് വയോധിക 

ന്മാരിലും വിവേകമേറിയവനാകുന്നു. 
൧൭ നിന്െറ വചനം പ്രമാണിക്കേണ്ടതിന്നു ഞാന് സകല ഭുമ്മാ. 

ഗ്രൃത്തില്നിന്നും കാത വിലക്കുന്നു. 
൧൧൨ നീ എന്നെ ഉപദേശിച്ചിരികയാല്ത ഞാന് നിനെറ വിധി. 

ക്കെ വിട്ടുമാറിട്ടില്ല. 

൧൦൩. തിരുവചനം എന്െറ അന്ണ്ാക്കിന്നു എത്ര മധുരം! അവ 

എന്െറ വായിക്കു തേനിലും നല്ലതു. 
൧൧൭. നിന്െറ പ്രമാണങ്ങച്ചാത ഞാന് വിവേകമുള്ളവനാകുന്നും. 

അതുകൊണ്ടു ഞാന് സകല വ്യാജമാഗ്ഗുവും വെവ്ൃക്കുന്നു. 

ഇരുപത്താറാം തിയ്യതി 

കാലത്തേ പ്രാത്ഥന 

ആൂ൯ 

ലി & ൧൧൫ നിന്െറ വചനം എന്െറ കാലിന്നു ദീപവും എന്െറ പാതെ 

ക്കു പ്രകാശവും ആകുന്നു. 
൧0൬ നിനെറ നീതിയുള്ള വിധികക്ലെ. പ്രമാണിക്കുമെന്ന ഞാന് 

സത്യം ചെയ്തൂ യ അതു ഞാ൯ നിവത്തിക്കും. 
൧൧൭ ഞാന് മഹാ കഷ്യത്തിലായിരിക്കുന്നു ; യഹോവേ, നിന്െറ 

വാഗ്ദാനപ്രകാരം എന്നെ ജീവിപ്പിക്കേണമേ. 
൧൧൮ യഹോവേ, എന്െറ വായുടെ സ്വമേധാഭാനങ്ങകില് പ്രസാ 

ദിക്കേണമേ ; നിന്െറ വിധികക്വെ എനിക്കുപദേശിച്ചുതരേണയമ, 

൧൧൯ ഞാന് പ്രാണത്യാഗം ചെയ്താ൯ എല്ലായ്ക്യോഴും ഒരുങ്ങിയിരി 

ക്കുന്നു ; ഏയിലും നിന്െറ ന്യായപ്രമാണം ഞാ൯ മറക്കുന്നില്ല. 

൧൧ ഭഷ്ടന്മാര എനിക്കു കണിവെച്ചിരിക്കുന്നു ; എന്നാലും ഞാന് 

നിന്െറ പ്രമാണങ്ങളെ. ഉു.പേക്ഷിക്കുന്നില്ല. 

൧൧൧ ഞാന് നിന്െറ സാക്ഷ്യങ്ങളെ ശാശ്വതാവകാശമാക്കിയിരി. 

ക്കുന്നു ; അവ എനെറ ഹൃദയത്തിന്െറ ആനന്ദമാകുന്നു. 

ക൧൨ നിന്െറ ചട്ടങ്ങമെ. ഇടവിടാതെ എന്നേക്കും ആചരിപ്പാ൯ 

ഞാന് എയെറ എദയത്തെ ചായിച്ചിരിക്കുന്നു. 

സ്ധാമെക്. 

൧൧൩. ഇരുമനസ്സുമ്ളവരെ ഞാ൯ വെറുക്കുന്നു എന്നാല്, നിന്െറ. 

ന്യായപ്രമാണം എനിക്കു പ്രിയമാകുന്നും 
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൧൧൪൭. നീ എന്െറ മറവിടപും എന്െറ പരിചയും ആകുന്നു ; ഞാ൯ 

തിരുവചനത്തില് പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്നു. 
൧൧൫ എനെറ ദ്ദൈവത്തിന്െറ കല്ലനകക്െ. ഞാന് പ്രമാണിക്കേണ്ട 

തിന്നു ദുഷ്ടുമ്മികളേ., എന്നെ വിട്ടകന്നു പോകുവിന്. 

൧൧൬ ഞാന് ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന്നു നിനെറ വചനപ്രകാരം എ 
ന്നെ താങ്ങേണമേ ടു എന്െറ പ്രത്യാശയില് ഞാന് ലജ്ിച്ചുപോകരുതേ. 

൧൧൭൭ ഞാന് രക്ഷപ്പെടേണ്ടതിന്നു എന്നെ താങ്ങേണമേ ടു നിന്െറ 
ചട്ടഞ്ജഭില് ഞാന് നിരന്തരം രസിക്കും. 

൧൧൮ നിന്െറ ചട്ടങ്ങളെ വിട്ടുപോകുന്നവരെ ഒക്കെയും നീ നിര 
സിക്കുന്നു ; അവരുടെ വഞ്ചന വൃത്ഥമാകുന്നു. 

൭൯ ഭൂമിയിലെ സകല ഭുഷ്ടന്മാരെയും നി കിടത്തെപ്പോലെ' നിക്കി 
യുന്നു ; അതുകൊണ്ടു നിന്െറ സാക്ഷ്മൃങ്ങദ എനിക്കു പ്രിയമാകുന്നു. 

൧൨൦ നിങ്കലുള്മ ഭയം നിമിത്തം എന്െറ ദേഹം രോമാഞ്ചം കൊ 
കൂളന്നു ; നിന്െറ വിധികമനിമിത്തം ഞാന് ഭയപ്പെടുന്നു. 

അയിന്, 

൧൨൧ ഞാന് നീതിയും ന്യായവും പ്രവത്തിക്കുന്നു ; എന്െറ പീഡക 
ന്മാകഷഃ എന്നെ എല്ലിച്ചുകൊടുക്കരുതേ. ഴു 

൧൧൨ അടിയനന്െറ നമഷ്ഷെക്കുവേണ്ടി ഉത്തരവാദിയായിരിക്കേണ 
മേ ; അഹങക്കാരികര എന്നെ പിഡിപ്പിക്കരുതേ. 

൧൨൩. എന്െറ കണ്ണൂ നിന്െറ രക്ഷയ്െയും നിന്െറ നീതിയുടെ 
വചനത്തെയും കാത്തിരുന്നു ക്ഷിണിക്കുന്നു. 

൧൭൭. നിന്െറ ദഭയെക്കു തക്കവണ്ണം അടിയനോടു പ്രവത്തിച്ചു 
നിന്െറ ചട്ടങ്ങക്കെ എനിക്കുപദേശിച്ചതരേണമേ, 

൧൨൪൭ ഞാന് നിന്െറ ഭാസന് ആകുന്നു ടു നിന്െറ സാക്ഷ്ൃങ്ങക്ലെ. 
ഗ്രഫിപ്പാന്൯ എനിക്കു ബുഭ്ധി നല്ലേ,ണമേ. 

൧൨൬ യഹോവേ ഇതു നിനക്കു പ്രവത്തിപ്പാനുമ്മ സമയമാകുന്നു : 
അവര് നിന്െറ സ്യായ പ്രമാണം ഭുബ്ദല മാ ഒിയിരിക്കുന്നു. ് 

൧൨൭ അതുകൊണ്ടു നിന്െറ കല്പനകഠ എനിക്കു പൊന്നിലും ത്ഷ 
ത്തിലും അധികം പ്രിയമാകുന്നു. 

൧൨൮ ആകയാല് നിന്െറ സകല പ്രമാണങ്ങളും ഒത്തതെന്നു എ 
മുസ്ലിം ഞാന് സകല വ്യാജമാഗ്ലത്തെയും വെറുക്കുന്നു. 

൮, 

൧൨൯ നിന്െറ സാക്ഷ്ൃങ്ങ അതിശയകരമാകയാല് എന്െറ മന 
സ്പൂ അവയെ പ്രമാണിക്കുന്നു. 
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൧൩൦ നിന്െറ വചനങ്ങളുടെ വികാശനം പ്രകാശപ്രദം ആകുന്നു; 
അതു അല്ലബുഭ്ധികട്പെ ബുഭ്ധിമാന്മാരാക്കുന്നു. 

4൭൩൧൭ നിന്െറ കല്ലനകഠക്കായി വാഞ്ഞിക്കയാഠ ഞാന് എനെറ പാ 
യ തുറന്നു കിഴെക്കുന്നു. 

൭൩൨ തിരുനാമത്തെ സ്റ്റേഹിക്കുന്നവക് ചെയ്യുന്നതുപോലെ നീ 
എങ്കലേക്കു തിരിഞ്ഞു എന്നോടു കൃപ ചെയ്യേണമേ. 

൧൩.൩. എനെറ കാലടികളെ. നിനെറ വചനത്തില് സ്ഥിരമാക്കേ 
ണമേ യാതൊരു നിതികേടും എന്നെ ഭരിക്കരുതേ. 

൧൩.൭. മനുഷ്യന്െറ പീഡനത്തില്നിന്നു എന്നെ വിടുവിക്കേണമേ ; 
എന്നാല് ഞാന് നിന്െറ പ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിക്കും, 

൭൩.൫ അടിയന്െറമേത നിന്െറ മുഖം പ്രകാശിപ്പിച്ചു നിന്െറ ച 
ട്ടങ്ങള്െ. എനിക്കുപദേശിച്ചുതരേണമേ, 

൧൩൬ അവര നിന്െറ ന്യായപ്രമാണത്തെ അനുസരിക്കായ്യ്യകൊ 
ണ്ട എനെറ കണ്ണ്ണിതനിന്നു ജലനടികറ്ം ഒഴുകുന്നു. 

സധാഭെ. 

൧൭൩൭ യഹോവേ, നീ നീതിമാനാകുന്നു ു നിന്െറ വിധികമ നേ 
രുള്ളൂവ തന്നേ. 

൧൩.൮ നീ നീതിയോടും അത്ൃന്തവിശ്വസുതയോടുംക്രടെ നിന്െറ 
സാക്ഷൃൃങ്ങളക്ടെ കല്ലിച്ചിരിക്കുന്നു. 

൧൩.൯ എന്െറ വൈരികമ തിരുവചനങ്ങളെ. മറക്കുന്നതുകൊണ്ടു 
എന്െറ എരിവു എന്നെ സംഹരിക്കുന്നു. 

൧൭.0 നിന്െറ വചനം അതിവിശുഭ്ധമാകുന്നു ; അതുകൊണ്ടു അടി 
യന്നു അതു പ്രിയമാകുന്നു. 

൧൫.൧ ഞാന് അല്ലന്ദം നിന്ദിതനും ആകുന്നു ; എങ്കിലും ഞാന് നി 
നെറ പ്രമാണങ്ങക്ലെ മറക്കുന്നില്ല. 

൧ഭ:൨ നിന്െറ നീതി ശാശ്വതനീതിയും നിന്െറ നസ്ലായപ്രമാണം 
സതുൃവുമാകുന്നു. 

൧൭:൧൩. കഷ്ടവും സങ്കടവും എന്നെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ; എങ്കിലും നി 
ന്െറ കല്പനക൦ എനെറ പ്രമോദമാകുന്നു. 

൧൭.8: നിന്െറ സാക്ഷ്മൃങ്ങര എന്നേക്കും നിതിയുള്കവ ടു ഞാന് ജിവ 
ച്ചിരിക്കേണ്ടതിന്നു എനിക്കു ബുദ്ധി നല്ലേണമേ. 
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ഇരുപത്താറാം ത്വയതി 
വൈക്കന്നേരത്തേ പ്രാത്ഥന 

കോഫ്.. 

൧൫:൫ ഞാന് പൂട്ട്റഹൃലയത്തോടെ വിഭിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു ; എനിക്കു 

ത്തരം അരുക്രേണമേ; യഹോവേ. ഞാന് നിന്െറ ചട്ടങ്ങളെ. പ്രമാ 

ണിക്കും. 

൧൭:൬ ഞാന് നിന്നെ വിദിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു ; എന്നെ രക്ഷിക്കേണ 
മേയ ഞാന് നിന്െറ സാക്ഷ്യങ്ങളെ. പ്രമാണിക്കും. 

൧൭.൭ ഞാന് ഉ ലയത്തിന്നു മുമ്പെ എഴുന്നേറ൮ പ്രാത്തിക്കുന്നു; നി 
ന്െറ വചനത്തില് ഞാന് പ്രത്യാശ വെക്കുന്നു. 

൧൭:൮ തിരുവചനം ധ്യാനിക്കേണ്ടതിന്നു എന്െറ കണ്ണറ യാമങ്ങളെ. 
നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 

൧൭:൧൯ നിന്െറ ഭയെക്കു തക്കവണ്ണ്ണം എന്െറ അപേക്ഷ കേറക്കേ 
ണമേ ടു യഹോവേ, നിന്െറ ന്യായപ്രകാരം എന്നെ ജീവിപ്പിക്കേണമേ. 

൭൫൦ ഭുഷ്ടതയെ പിന്തുടരുന്നവര സഥീപിച്ചിരിക്കുന്നു ; നിന്െറ 
സ്യായപ്രമാണത്തോടു അവര് അകന്നിരിക്കുന്നു. 

൧൫൭ യഹോവേ. നീ സമീപസ്ഥനാകുന്നു നിന്െറ കല്ലനക്ഠം ഒ 
ക്കയും സത്യം തന്നേ. 

൧൫൨ നിന്െറ സാക്ഷ്യങ്ങക്കെ നീ എന്നേക്കും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന 
എന്നു ഞാന് പണ്ടു തന്നേ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

) രേശ്ം 

൭൩ എനെറ അരിഷ്ടത കടാക്ഷിച്ചു എന്നെ വിടുവിക്കേണമേ ടി 
ഞാന് നിന്െറ സ്യായ പ്രമാണത്തെ മറക്കുന്നില്ല. 

ദ: എനെറ റൃവഹാരം നടത്തി എന്നെ വീണ്ടെടുക്കേണമേ ടു 
നിന്െറ വാഗ്ദാനപ്രകാരം എന്നെ ജീവിപ്പിക്കേണധേ. 

ദ രക്ഷ ഭുഷ്ടന്മാരോടു അകന്നിരിക്കുന്നു ; അവര നിന്െറ ചട്ട 
ങ്ങദ്ടെ അന്വേഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ. 

൧൪൬ യഹോവേ, നിന്െറ കരുണ വലിയതാകുന്നു നിന്െറ സ്യാ 
യപ്രകാരം എന്നെ ജീവിപ്പിക്കേണമേ. 

൧൪൭ എന്നെ മപ്്രവിക്കുന്നവതം എന്െറ വൈരികളം വരെ 
യാകുന്നു എങ്കിലും ഞാന് നിന്െറ സാക്ഷ്യങ്ങളെ വിട്ടുമാവന്നില്ല. 

൧൫൮ ഞാന് ദ്രോഹികക്ടെ കണ്ടു വൃസനിച്ചു ; അവര് നിന്െറ വ 
ച്ചനാം പ്രമാണിക്കുന്നില്ലല്ലോ. 

൧൫൯ നിന്െറ പ്രമാണങ്ങമ എനിക്കു എത്ര പ്രിയം എന്നു കണ്ടു യഹോവേ, നിന്െറ ഒയെക്കു തക്ക വത്ണ്ും എന്നെ ജീവിപ്പിക്കേണമേ. 
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൧൬൦ നിന്െറ വചനത്തിന്െറ സാരം സതും തന്നേ ; നിന്െറ നി 
തിയുള്ള വിധികര ഒക്കെയും എന്നേക്കുമുള്ളവ. 

ശീന്ം 

൧൬൧ പ്രഭ ക്കന്മാര വെവൃതെ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു ; എങ്കിലും നി 
ന്െറ വചനം നിമിത്തം എന്െറ ഹൃദയം പേടിക്കുന്നു. 

൧൬൨. വലിയ കൊള്ള. കണ്ടുകിട്ടിയവനെപ്പോലെ ഞാന് നിന്െറ 
വചനത്തില് ആനന്ദിക്കുന്നു. 

4൧൬൩. ഞാന് ഭോഷ്കു പകെച്ചു വെറുക്കുന്നു മ നനെറ സ്യായപ്രമാ 

ണമോ എനിക്കു പ്രിയമാകുന്നു. 
൧൬൪൭: നിന്െറ നിതിയുള്ള വിധികമ നിമിത്തം ഞാന് ദിവസം ഏ 

പ്രാവശ്യം നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. 
൧൬൫ നിന്െറ ന്യായപ്രമാണത്തോട പ്രിയമുളമ്ളവക്കു മഹാ സമാധാ 

നം ഉണ്ട ; അവക്കു വീഴ്ലെക്കു സംഗതി ഏതുമില്ല. 
൧൬൬ യഹോവേ, ഞാന് നിനെറ രക്ഷയില് പ്രത്യാശ വെക്കുന്നു ; 

നിന്െറ കല്ലനകളക്ടെ. ഞാ൯ ആചരിക്കുന്നു. 

൧൬൭ എനെറ മനസ്സു നിന്െറ സാക്ഷ്യങ്ങളെ. പ്രമാണിക്കുന്നു; അ 

വ പനിക്കു അതുന്തം പ്രിയമാകുന്നു. 
൧൬൮ ഞാന് നിന്െറ പ്രമാണങ്ങളെയും സാക്ഷ്മൃങ്ങള്ലെ.യും പ്രമാ 

ണിക്കുന്നു ; എന്െറ വഴികളെല്ലാം നിന്െറ മുമ്പാകെ ഇരിക്കുന്നു. 

തൌം 

൧൬൯ യഹോവേ. എന്െറ നിലവിളി തിരുസന്നിധിയില് വരുമാ 

റാകട്ടെ ; നിന്െറ വചനപ്രകാരം എനിക്കു ബുഭ്ധി നല്ലേണമേ. 

൧൭൦ എനെറ യാചന തിരുസന്നിധിയില് വരുമാറാകട്ടെ ; നിന്െറ 

വാഗ്ദാനപ്രകാരം എന്നെ വിടുവിക്കേണമേ. 

൧൭൧ നിന്െറ ചട്ടങ്ങളെ എനിക്കുപദേശിച്ചുതരുന്നതുകൊണ്ട 

എന്െറ അധരങ്ങഠ സ്റ്റൂതി പൊഴിക്കട്ടെ. 

൧൭൨ നിന്െറ കല്ലനകഠ ഒക്കെയും നീതിയായിരിക്ഷയാല് എന്െറ 

നാധു നിന്െറ വാഗ്ദാനത്തെക്കുറിച്ചു പാടട്ടെ. 

൧൭൩. നിന്െറ കല്പനകളെ ഞാന് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കയാല് നിന്െറ 

കൈ എനിക്കു തൂണയായിരികുട്ടെ. 

൧൭൪൭: യഹോവേ, ഞാന് നിനെറ രക്ഷെക്കായി വാഞ്ഞിക്കുന്നു ; 

നിനെറ സ്മായപ്രമാണം എന്െറ പ്രമോദം ആകുന്നു. 

൧൭൫ നിന്നെ സ്റൂതികകേണ്ടതിന്നു എന്െറ പ്രാണന് ജിവിച്ചിരിക്കട്ടെ ; 

നിന്െറ പവിധികഠ എനിക്കു തുണയായിരിക്കട്ടെം 



9൭-കാ.) സജീത്തനം ൧൧൧ 145 

൧൭൬ കാണാതെപോയ ആടുപ്പോലെ ഞാന് തെററിപ്പോയിരി 

ന്നു ; അടിയനെ അന്വേഷിക്കേണമേ ; നിന്െറ കല്പനകളെ. ഞാ൯ 

ക്കുന്നില്ല. 

ഇരുപത്തേഴാം തിയ്യതി 

കാലത്തേ പ്രാത്ഥന 

ഥ൨ാഠഠം സങ്കിത്തനം 

ന്െറ കഷ്ടതയില് ഞാ൯ യഫോവയോടു നിലവിളിച്ചു ; അവന് എനി 

ത്തരം അരുളൂ കഷ്യം ചെയ്യം 

൨ യഹോവേ, പ്യാജമുള്ള അധരങ്ങള്ലെയും വഞ്ചനയുള്ള നാവി 
നയും തടുത്തു എന്െറ പ്രാണനെ രക്ഷിക്കേണമേ. 

൩. വഞ്ചനയുള്ള നാവേ, നിനക്കു എന്തു വരും ? നിനക്കു ഇനി എന്തു 

കിട്ടും ? 

ദ: വീരനെറ മൂച്ചയുള്ള അസ്സ്ങ്ങളും പൃവത്തി൯ കനലും തന്നേ. 
൫ ഞാ൯ മേശെക്കില് പ്രവാസം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും കേടാ൪ ക്രടാ 

രങ്ങളില് പാകുന്നതുകൊണ്ടും എനിക്കു അയ്യോ കഷ്ടം! 
൬ സ്മാധാനദ്വേഷിയോടുക്രടെ പാകുന്നതു എനിക്കു മതിജതി 

യായി. 
൭ ഞാന് സമാധാനപ്രിയനാകുന്നു &; ഞാന് സംസാരിക്കുമ്പോഴോ 

അവര കലശത തുടങ്ങുന്നു. 

ഥ൧൨ഥാം സജ്ത്തനം 

ഞാന് എന്െറ കണ്ണു പവ്ൃതങ്ങളിലേക്കു ഉയത്തുന്നു ; എനിക്കു സഹായം 
എവിടെനിന്നു വരും ? 

൨ എന്െറ സഹായം ആകാശത്തെയും ഭ്ഭൂമിയെയും ഉണ്ടാക്കിയ 
യഹോവയിങ്കല്നിന്നു വരുന്നു. 

൩. നിന്െറ കാല് വഴുതുവാ൯ അവന് സമ്മതിക്കയില്ല; നിന്നെ 
കാക്കന്നവ൯ മയങ്ങുകയുമില്ല. 

ഭം ഫ്രിസ്രായേലിന്െറ പരിപാല കന് മയങ്ങുകയില്ല, ഉ റങ്ങുകയുമില്ലം 
9൭ യഹോവ നിനെറ പരിപാലകന് ടു യഹോവ നിന്െറ വലത്തു 

ഭാഗത്തു നിനക്കു തണല്. 
൬ പകല്, സൂയ്യനെങ്കിലും രാത്രി ചന്്രനെജ്ിചും നിന്നെ ബാധിക്കു 

യില്ല. 
൭ യഹോവ ഒരു ദോഷവും തട്ടാതവണം നിന്നെ പരിപാലിക്കും. 

അവന് നിന്െറ പ്രാണനെ പരിപാലിക്കും. 
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൮ യഹോവ നിന്െറ ഗമനത്തെയും ആഗമനത്തെയും ഇന്നുമുതല്. 
എയന്നക്കും പരിപാലിക്കും. 

൧൨൨൦ സങ്കിത്തനം 

യഹോവയുടെ ആലയത്തിലേക്കു നമുക്കു പോകാം എന്നു അവ൪. 
എന്നോടു പറഞ്ഞപ്പോ ഞാന് സന്തോഷിച്ചു. 

൨ യെരൂശലേമേ, ഞങ്ങളടെ കാലുകഠര നിന്െറ വാതിലുകമകു 
കത്തു നില്ലുന്നു. 

൯൩. തമ്മില് ഇണദടിയ നഗരമായി പണിതിരിക്കുന്ന യെരൂശലേമേ ! 
ര അവിടേക്കു ഗോത്രങ്ങം, യഹോവയുടെ ഗോത്രങ്ങദം തന്നേ, 

യിസ്രായേലിന്നു സാക്ഷ്ൃത്തിന്നായി യഹോവയുടെ നാമത്തിന്നു സ്പോത്രം. 
ചെയ്ത്താന് കയറിച്ചെല്ലുന്ന. . 

൫ അവിടെ സ്യായാസനങ്ങദ്ര, ഭാവീഭ് ഗൃഹത്തിന്െറ സ്യായാസന 
ങ്ങ തന്നേ മരിക്കുന്നു. 

൬ യ്യെരൂശലേമിന്െറ സമാധാതത്തിന്നായി പ്രാത്ഥിപ്പിന് ; നിന്നെ. 
സ്റ്റേഹിക്കുന്നവ൪ര സ്വൈരമായിരിക്ുട്ടെ. 

*:൭ നിന്െറ കൊത്തഭങ്ങഭില് സമാധാനവും നിന്െറ അരമനക. 
മില് സ്വൈരവും ഉണ്ടാകട്ടെ. 

൮ എന്െറ സഹോദരന്മാരും ക്രട്ടാഭികള,ം നിമിത്തം നിന്നില്, 
സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നു ഞാന് പറയും. 

ന് നമുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ ആലയം നിമിത്ത: ഞാന്. 
നിനെറ നന്മ അന്വേഷിക്കും. 

മ] ി 

” ൧൨൩൦ സ കകിത്തനം. 

സ്വശ്ര്രത്തിത ചസിക്കുന്നവനായുമ്മോവേ, നിങ്കലേക്കു ഞാന് എനെറ 

റ്റു തന്നു. കണ്ണ ഒയത്തുന്നു 

൨ ദാസന്മാരുടെ കണ്ണ്ണു യജമാനന്െറ കയ്യിലേക്കും ഭാസിയുടെ. 

കണ്ണു യജമാനത്തിയുടെ കയ്യിലേക്കും എന്നപ്പോലെ ഞങ്ങളുടെ ക്കു 
ഞങ്ങളടെ ദൈവമായ യഹോവയിങ്കലേക്കു. അവന് ഞങ്ങളോടു കൃപ 
ചെയ്യുവോ&.ം നോദടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 

൩ യഹോവേ, ഞങ്ങക്ലോടു കൂവ ചെയ്യേണമേ. ഞങ്ങമോഴ കപ് 

ചെയ്യേണമേ ടു ഞങ്ങ നിന്ദ സഹിച്ചു മടുത്തിരിക്കുന്നു. 

ദ: സുഖിയന്മാരുടെ പരിഹാസവും അഫകങ്കാരികകൃടെ നിന്മയും 

സഹിച്ചു ഞങ്ങളൂടെ മനം ഏററവും മടുത്തിരിക്കുന്നു. 
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൧൨൪ാ൦ സങ്കിത്തനം 

യിസ്രായേല് പറയേണ്ടതെന്തെന്നാല് : യഹോവ നമ്മുടെ പക്ഷത്തില്ലാ. 

യിരുന്നുവെങ്കിതം, 

൨. മനുഷ്യര നമ്മോടു എതിത്തപ്പോഠ, യഹോവ നഷ്മുടെ പക്ഷത്തി 

ല്യായിരുന്നുവെങ്കില്, 

൩ അവരുടെ കോപം നജുടെ നേരെ ജ്വലിച്ചപ്പോഠ., അവര. 
നമ്മെ ജീവനോടെ വിഴചങ്ങികം ഉയുമായിരുന്നു ; 

ദ: വെള്ളം നംമ്മ ഒഴ്ചക്കിക യുമായിരുന്നു, നദി നഷുടെ പ്രാണന്നു 

മീതെ കവിയുമായിരുന്നു ; 

3 പൊങ്ങിയിരുന്ന വെള്ളം നഷ്കുടെ പ്രാണന്നു മീതെ കവിയുമാ 
വിരുന്നു. 

൬ നമ്മെ അവരുടെ പല്ലിന്നു ഇരയായി കൊടുക്കായ്ക്കുയാല് യഹോ 
വ വാഴ്ണപ്പെടുമാറാകട്ടെം 

൭ വേട്ടക്കാരുടെ കണിയിതനിന്നു പക്ഷിയെന്നപോടലെ നക്കുടെ 
പ്രാണന് വഴുതിപ്പോന്നിരിക്കുന്നു ; കണി പൊട്ടി നാം വഴചതിപ്പോന്നിരി 
ക്കുന്നം ൭, 

൮ നഷുടെ സഹായം ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ഉണ്ടാകിയ 
യഹോവയുടെ നാമത്തില് ഇരിക്കുന്നു. 

റം 
൧൨൫൧൦ സങ്കിത്തനം 

യഹോവയില് ആശ്രയിക്കുന്നവര കുലുങ്ങാതെ എന്നേക്കും നില്ലന്ന 
സിയോന്പപവ്വതം പോലെയാകുന്നു. 

ി 

൨. പപ്പതങ്ങറം യെരൂശലേമിനെ ചുററിയിരിക്കുന്നു ; യഹോവ 
ഇന്നു മുതല് എന്നേക്കും തനെറ ജനത്തെ ചുററിയിരിക്കുന്നു. 

ലി നീതിമാന്മാ൪ നീതികേടിലേക്കു കൈ നീട്ടാതിരികേണ്ടതിന്നു 
ടെ ചെങ്കോല് നിതിമാന്മാരുടെ അവകാശത്തിന്മേല് ബരികം 
യില്ല. 

ര: യഹോവേ, ഗ്രണവാന്മാകും ഫുദയപരമാത്ഥികശക്കും നന്മ ചെ 
ര്ഡ്യണമേ, 

൫ എന്നാല് വളഞ്ഞ വഴികളിലേക്കു തിരിയുന്നവരെ യഹോവ 
ഭു(്ൂവൃത്തിക്കാരോടുക്രടെ പോകുമാറാക്കട്ടെ, യിസ്രായേലിന്മയേത സമാ 
ധാനം വതമാറാകട്െ, 
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ഇരുപത്തേടാം തിയ്യതി 

പൈകുന്നേരത്തേ പ്രാത്ഥന 

൧വന്നാം സങ്കിത്തനം 

യഹോവ സീയോന്െറ പ്രവാസികളെ. മടക്കിവരുത്തിയപ്പോ്ര ഞങ്ങറം 
സ്വപ്നം കാണുന്നവരെപ്പോലെ ആയിരുന്നു. 

൨ അന്നു ഞങ്ങളുടെ വായില് ചിരിയും ഞങ്ങളുടെ നാവിന്മേല്. 
ആല്ലും നിറഞ്ഞിരുന്നു. യഹോവ അവരില് വങ്കായ്യങ്ങളെ. ചെയ്യിരിക്കു 
ന്നു എന്നു ജാതികളുടെ ഇടയില് അന്നു പറഞ്ഞു. 

൩ യഹോവ ഞങ്ങളില് വങ്കായ്യങ്ങളെ. ചെയ്യിരിക്കുന്നു ; അതുകൊ 
ണ്ടു ഞങ്ങ സന്തോഷിക്കുന്നു. 

രം യഹോവേ. തെക്കെ നാട്ടിലെ തോടുകങ്ലെ പ്പോലെ ഞങ്ങളുടെ 
പ്രവാസികളെ മടക്കിവരുത്തേണമേ. 

൭ കണ്ണുനീരോടെ വിതെക്കുന്നവ൪ ആഷ്ഷ്യോടെ കൊയ്യുഭ. 
൬ വിത്തു ചുമന്നു കരഞ്ഞും വിതെച്ചുംകൊണ്ടു നടക്കുന്നു ; കററ 

ചുമന്നും ആത്തുംകൊണ്ടു വരുന്നു. 
ി 

൧വാഠാം സദ്മിത്തനം 

യഹോവ വിടു പണിയാതിരുന്നാല് പണിയുന്നവര വൃഥാ അഭ്ധ്വാനി 
ക്കുന്നു ; യഹോവ പട്ടണം കാക്കാതിരുന്നാല് കാവല്ല്ലാരന് വൃഥാ ജാഗര 
കമന്നു, 

൨ നിങ്ങ അതികാലത്തു എഴുന്നേല്ലന്നതും നന്നാ താമസിച്ചു 
കിടപ്പാ൯ പോകുന്നതും കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യു ഉ പജിവിക്കുന്നതും വൃത്ഥ 
മത്രെ ; തന്െറ പ്രിയന്നോ, അവന് അതു ഉ റദംത്തില് കൊടുക്കുന്നു. 

൩ മക്കഠ, യഹോവ നല്ന്ന അവകാശവും ഉദരഫലം അവ൯ 

തരുന്ന പ്രതിഫലവും തന്ന. 
ദ: വീരനെറ കയ്യിലെ അസ്റ്ുങ്ങഥ ഏങ്ങനെയോ അങ്ങനെയാകു 

ന്നു യെരവൃനത്തിലെ മദം 

൫ അവയെക്കൊണ്ടു തന്െറ ആവനാഴിക നിവെച്ചിരിക്കുന്ന പുരു 

ഷ൯ ഭാഗ്യവാന് ; നഗരവാതില്ലല്വെച്ചു ശത്രുക്കല്ലോടു സംസാരിക്കു 

മ്പോഠം അങ്ങനെയുള്ളവർ ലങജ്ഷിച്ചുപോകയില്ലം 

൧വപ്പാം സങ്കിത്തനം 

യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ടു, അവന്െറ വഴികളില് നടക്കുന്ന ഏവന്ദം ഭാഗ 

ി 
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൨ നിന്െറ കൈകളുടെ അദ്ധ്വാനഫലം നി തിന്നും നീ ഭാഗ്യ 

വാന് ; നിനക്കു നന്മവരും. 
൩ നിന്െറ ഭായ്യ നിന്െറ വീട്ടിന്നകത്തു ഫല പ്രഭമായ മുന്തിരിവ 

മളിപോലെയും നിന്െറ മക്ക നിന്െറ മേശെക്കു ചുറവ൮ം ഒലിവുതൈ 

കഠ്ഠപോലെയും ഇരിക്കും, 

ദ: യഹോവാഭക്തനായ പുരുഷന് ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹികുല്പെട്ടവ 

നാകും. 

൫ യഹോവ സീയോനില്നിന്നു നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും ടു നി 

ന്െറ ആയുഷ്യാല മൊക്കെയും നീ യെരൂശലേമിനെറ നന്മയെ കാണും. 

൬ നിന്െറ മകള ടെ മക്കട്ലെയും നി കാണും. യിസ്രായേലി€ന്മേത 

സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ. 

൧൨൯൦ സങ്കിത്തനം 

യിസ്രായേല് പറയേണ്ടതെന്തെന്നാര്: : അവ൪ എന്െറ ബാല്യംമുതല് 

പലപ്പോഴും എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചു ; 
൨ അവര് എനെറ ബാല്യംമുതല് പലപ്പോഴം എന്നെ ഉപദ്രവി 

18 എങ്കിലും അവര് എന്നെ ജയിച്ചില്ല. ര 

൩ ഉഴവുകാര എന്െറ മുതുകിന്മേല് ഉഴുതു; ഉഴവുചാലുകള്ലെ 

അവര നീഭത്തില് കീറി. 
൪: യഹോവ നിതിമാനാകുന്നു ; അവര് ദുഷ്ടന്മാരുടെ കയവുകട്പെ 

അവുത്തുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 
൫ സിയോനെ പകെക്കുന്നവരൊക്കെയും ലജങ്കമിച്ചു പി൯തിരിഞ്ഞു 

പോകട്ടെ. 
൬ വരുന്നതിന്നു മുമ്പെ ഉണങ്ങിപ്പോകുന്ന പുരപ്പുറത്തെ പുല്ലു 

പോലെ അവര് ആകട്ടെ. 
൭ കൊയ്യുന്നവ൯ അതുകൊണ്ട തന്െറ കൈയാകട്ടെ കററ കെട്ടു 

ന്നവന് തന്െറ മാവ്യിടം ആകട്ടെ നിറെക്കയില്ല. 

൮ യഹോവയുടെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങദക്കുണ്ടാകട്ടെ ; യഹോവയു 
ടെ നാമത്തില് ഞങ്ങറ്ം നിങ്ങളെ. അനുഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ വഴി 
പോകുന്നവര് പറയുന്നതുമില്ല. 

൧൭ഠാ൦ സങ്കിത്തനം 

യഹോവേ, ആഴത്തിതനിന്നു ഞാന് നിന്നോടു നിലവിളിക്കുന്നു. 

൨ കത്താവേ, എ൯െറ പ്രാത്ഥന കേദക്േണമേട്ട നിന്െറ ചെവി 
ഏനെറ യാചനകമക്കു ശ്രഭ്ധിച്ചിരിക്കേണമേ. 
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൯൩. യഫോവേ, നീ അകൃതൃങ്ങക്ചെ ഓമ്മവെച്ചാല് കത്താവേ,, 
ത്യ നിലനില്ലം ലി 

ര. എങ്കിലും നിന്നെ ഭയപ്പെടുവാന് തകുവണ്ണും നിന്െറ പക്കല്. 
വിമോചനം ഉണ്ടു് . 

൫ ഞാന് യഫഹോവെക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു ; എന്െറ ഉമ്മം കാത്തിരി 
ക്കുന്ന ടു അവന്റെറ വചനത്തില് ഞാന് പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്നു. 

൬ മുഷസ്സിന്നായി കാത്തിരിക്കുന്നവരെകാഠം  ഷസ്സിന്നായി കാത്തി 
രിക്കുന്നവരെ ചാ... എന്െറ മ ള്ളം യഹോവെക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു 

൭ യിസ്റായേചേ. യഹോവയില് പ്രത്യാശ വെച്ചുകൊദ്രക ടു യഹോ 
വെക്കു കൃപയും അവനെറ പക്കല് ധാരാഭം വീണ്ടെടുപ്പും ഉണ്ടു്. 

൮ അവന് യിസ്രായേലിനെ അവനെറ അകൃത്ൃങ്ങദ്ില് നിന്നൊ 
ക്കെയും വീണ്ടെടുക്കും. 

൧൩൧൧൦ സജിത്തനം 

യഹോവേ, എനെറ ഹദയം ഗപ്വിച്ചിരിക്കുന്നില്ല ; ഞാന് ന്പഗഭിച്ചുനട. 
ക്കുന്നില്ല ; എനെറ ബുദഭ്ധികെടത്താത്ത വങ്കായ്യങ്ങളിലും അത്ഭതവിഷയങ്ങ. 
കിലും ഞാന് ഇടപ്പെടുന്നതുമില്ല. 

൨ ഞാന് എന്െറ പ്രാണനെ താലോലിച്ചു മിണ്ടാതാക്കിയിരിക്കുന്നു ; 
തന്െറ അമ്മയുടെ അടുക്കല് മുലകുടി മാറിയ പൈതത എന്നപോലെ 
എന്െറ പ്രാണന് എന്െറ അടുക്കല് മുലകുടി മാറിയതുപോലെ ആകുന്നു. 

൩. യിസ്രായേലേ, ഇന്നുമുതല് എന്നേക്കും യഹോവയില് പ്രത്യാശ. 
വെച്ചുകൊരകം 

ഇരുപത്തെട്ടാം തിയ്യതി 

കാലത്തേ പ്രാത്ഥന 

൧൩൨0൦ സജീത്തനം 

യഹോവേ, ദാവീദിനെയും അവന്െറ സകല കഷ്ടതയെയും ഓം. 

ണമേ. 
൨ അവന് യഹോവയോടു സത്യംചെയ്യു യാക്കോബിനെറ വല്ലഭന്നു 

നേന്നതു എന്തെന്നാല് : 

൩ ഞാന് യഹോവെക്കു ഒരു സ്ഥലം. യാക്കോബിനെറ വല്ലടന്നു 

ഒരു നിപാസം കണ്ടെത്തുംവരെ 

ദ: ഞാന് എന്െറ ക്രടാരവീട്ടിത കടക്കയില്ല 4 എനെറ ശയ്യമേല് 

കയറി കിടക്കുകയുമില്ല. 
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൫ ഞാന് എന്റെറ കണ്ണ്ണിന്നു ഉറക്കവും എനെറ കണ്പോള്ലെക്കു 
യക്കവും കൊടുക്കയില്ല. 

൬ നാം എഫ്രാത്തയില് അതിനെക്കറിച്ചു കേട്ട വനപ്രദേശത്തു 

തിനെ കണ്ടെത്തിയല്ലോ. 
൭ നാം അവന്െറ തിരുനിവാസത്തിലേക്കു ചെന്നു അവനെറ 

ാഭപിഠത്തിങ്കല് നമസ്കരിക്കുക. 
൮ യഹോവേം നീ നിന്െറ ബലത്തിന്െറ പെട്ടകവുമായി നിന്െറ 

റിശ്രാമത്തിലേക്ക എഴു൦ന്നള്ളേണമേ. യ 

ന് നിന്െറ പുരോഹിതന്മാര നീതി ധരിക്കയും നിന്െറ ഭക്തന്മാര 

ാഷിച്ചുല്ലസിക്കയും ചെയ്യട്ടെ. 
൧൧ നിന്െറ ലാസനായ ദാവീടി൯നിമിത്തം നിന്െറ അഭിഷിക്ത 

ന്റ മുഖത്തെ തിരിച്ചുകള്യരുതേ. 
൧൧ ഞാന് നിന്െറ ഉദഭരഫലത്തെ നിന്െറ സിംഹാസനത്തില് 

രത്തുമെന്നും 

൧൨ നിന്െറ മക്ക എനെറ നിയമത്തെയും ഞാന് അവക്കു ഉപേ 

ിച്ച സാക്ഷ്യത്തെയും പ്രമാണിക്കുമെജ്കില് അവരുടെ മക്കളും എന്നേക്കും 

നിന്െറ സിംഹാസനത്തില് ഇരിക്കും എന്നും യഹോവ ദാവിദിനോടു 
ണയിട്ടു സത്യം മ അവന് അതില്നിന്നു മാവൃകയില്ല. ി 

൧൩. യഹോവ സിയോനെ തിരഞ്ഞെടുക്കയും അതിനെ തന്െറ 
സേസ്ഥലമായി ഇച്ഛിക്കയും ചെയ്യു. 

൧൭: അതു എന്നേക്കും എനെറ വിശ്രാമം ആകുന്നു ടു ഞാന് അതി 
ന ഇച്ഛിച്ചിരിക്കയാല് ഞാന് അവിടെ വസിക്കും, 

൧൪൭ അതിലെ ആഹാരം ഞാന് സഥൂഭ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കും ; 
തിലെ ഒരിദ്രന്മാകു അപ്പംകൊണ്ടു തൃപ്ിവരുത്തും, 

൧൬ അതിലെ പുരോഹിതന്മാരെയും രക്ഷധരിപ്പിക്കും ; അതിചെ 
ക്തന്മാര ഫോഷിച്ചുല്ലസിക്കും. 

൧൭ അവിടെ ഞാന് ഭാവിടിന്നു ഒരു കൊമ്പു മുള്ചെപ്പിക്കും; എനെറ 
ഭിഷിക്തന്നു ഒരു ദിപം ഒ രക്കിട്ടുമുണ്ട് 

൧൮ ഞാന അവന്െറ ശത്രുക്കളെ. ലജ ധരിപ്പിക്കും ; അവന്െറ 
ലയിലോ കിരീടം ശോഭിക്കും. 

൧൩൯൩0൦ സങ്കിത്തനം 

താ, സഫോദരന്മാര ഒത്തൊരുമിച്ചു വസിക്കുന്നതു എത്ര ശുഭവും 
നോഹരവും ആകുന്നു ! 

൨ അതു വസ്ത്രത്തിനെറ വിഭൃമ്പിലേക്കു നീണ്ടുകിടക്കുന്ന താടിയി 
ലക്കു, അഹരോനെറ താടിയിലേക്കു തന്നേ, ഒഴുകുന്നതായി അവന്െറ 
ലയിലെ വിശേഷതൈലംപോലെയും 

ഫഏൂത്ര 
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൩. സീയോന് പ്യതത്തില് പെയ്യുന്ന ഫെമ്മോനൃമഞ്ഞുപോലെയും 
ആകുന്നു അവിടെയല്ലോ യഹോവ അനുഗ്രഹവും ശാശ്വതമായുള്ള. 
ജിവനും കല്ലിച്ചിരിക്കുന്നതു. 

൧മ്പരാറം സങ്കിത്തനം 

അല്ലയോ, രാത്രികാലങ്ങളില് യഫോവയുടെ ആലയത്തില് നില്ല്യുന്നവ 
രായി യഹോവയുട്ട, സകല ഭാസന്മാരു മായുക്കോരേ, യഹോവയെ 
വാക്ൂവിന്, 

൨ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിങ്കലേക്കു കൈ ഉയത്തി യഫോവയെ വാ 

വിന്. 
ട് 

൩ ആകാശവും ഭൂമിയും ഉണ്ടാക്കിയ യഹോവ സീയോനില്നിന്നു, 

നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.., 

൧൩൫ സങ്കിത്തനം 

യഹോവയെ സ്തുതിപ്പിന് യഹോവയുടെ നാമത്തെ സ്കൂതിപ്പി൯  യഫോ 

വയുടെ ലാസന്മാരേ, അവനെ സ്കൂതിപ്പിന്. 

4 ൨ യഹോവയുടെ ആലയത്തിലും നഷ്മുടെ ഭദ്ൈവത്തിനെറ ആല. 

യത്തി൯പ്രാകാരങ്ങളിലും നില്ലന്നവരേ, 

൩. യഹോവയെ സ്ത്ൂതിപ്പി൯ ; യഹോവ നല്ലവന് അല്ലോ യ അവ 

ണ്െറ നാമത്തിന്നു കിത്തനം ചെയ്ത്ി൯ ടു അതു മനോഹരമല്ലോ. 

ദം യഹോവ യാക്കോബിനെ തനിക്കായിട്ടും യിസ്രായേലിനെ തന്െറ 

നിക്ഷേപമായിട്ടും തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു . 

൫ യഹോവ വലിയപന് എന്നും നക്മുടെ കത്താവു സകല ലേവന്മാ 

രിലും ശ്േഷ്മന് എന്നും ഞാന് അറിയുന്നു. 

൬ ആആ കാശത്തിചും ഭൂമിയിലും സമുദ്ദങ്ങളില്യം എല്ലാ ദ്തൃഴങ്ങഭിലും 

യഹോവ തനിക്കു ഇഷ്ടമുള്ള തൊക്കെയും ചെയ്യുന്നു. 

൭ അവന് ഭൂമിയുടെ അററത്തുനിന്നു നീരാവി പൊങ്ങുമാറാക്കുന്നു 

അവന് മഴെക്കായി മിന്നലുകക്കെ. ഉണ്ടാക്കുന്നു ടൂ തന്െറ ഭണ്ഡാരങ്ങദ്ധില് 

നിന്നു കാറ൮ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. 

൮ അവന് മിസ്രയിമിലെ കടിഞ്ഞൂലുകളെ., മനുഷ്യരെയും കൂഗങ്ങളെ. 

യും ഒരുചോലെ സംഹരിച്ചു. 

൯ മിസ്രയീമേ. നിന്െറ മദ്ധ്യേ അവന് ഫറവോനെറമേലും അവ 

നെറ സകല ഉത്യന്മാരുടെമേലും അടയാഭങ്ങളു.ം അത്ഭുതങ്ങദൂം അയച്ചും 

ാച്ഛഅവ൯ വലിയ ജാതികളെ. സംഹരിച്ചു ; ബലമുമ്ക. രാജാക്കന്മ 

ഒരെ നിഗ്രഹിച്ച 



൨൮-വൈ.) ളിലെ 

൧൧ അമോയ്യരുടെ രാജാവായ സീഹോനെയും ബാശാന്രാജാവാ 
യ ഓഗിനെയും സകല കനാമ്മരാജൃങ്ങക്ടെയും തന്നേ. 

൧൨ അവരുടെ ദേശത്തെ അവന് അവകാശമായിട്ടു, തന്െറ ജന 
മായ യിസ്രായേലിന്നു അവകാശമായിട്ടു കൊടുത്തു. 

൧൩. യഹോവേ, നിന്െറ നാമം ശാശ്വതമായും യഹോവേ, നി 
ന്െറ ഞ്ഞോപകം തലമുറതലമറയായും ഇരിക്കുന്നു. 

൧൭. യഹോവ തനെറ ജനത്തിന്നു ന്യായപാലനം ചെയ്യും അ 
വന് തന്െറ ദഭാസന്മാരോട്ട സഹതപിക്കും. 

൧൫ ജാതികളുടെ വിഗ്രഹങ്ങശ പൊന്നും വെള്ളിയും മനുഷ്യരുടെ 
കൈവേലയും ആകുന്നു. 

൧൬ അവെക്കു വായുണ്ടെമ്കിലും സംസാരിക്കുന്നില്ല ; ക്ൂ്നുണ്ടെമ്കി 
ലും കാണുന്നില്ല. 

4൭൭ അവെക്കു ചെവിയുണ്ടെമദ്മിചും കേഷക്കുന്നില്ല ; അവയുടെ വാ 
യില് ശ്വാസവുമില്ല. 

൧൮ അവയെ ഉണ്ടാക്കുന്നവ൪ര അവയെപ്പോലെയാകുന്നു ടു അവ 
യിത ആശ്രയിക്കുന്ന ഏവനും അങ്ങനെതന്നേ. 

൧൯ യിസ്രായേല്ഗൃഹമേ, യഹോവയെ വാക്ശൂക് 4; അഹരോളന്റ 
ഗൃഹമേ, യഹോവയെ വാഴ ക. 

൨൦ ലേവിഗൃഹമേ., യഹോവയെ വാക ടു യഹോവാഭക്തന്മാരേ,, 
യഹോവയെ വാസ വിന്. റ 

൨൭ യെരൂശലേമില് അധിവസിക്കുന്ന യഹോവ സീയോഡില്ഡി 
ന്നു വാച പ്പെടമാറാ കട്ടെ. യഹോവയെ സ്ത്ൂതിപ്പിന്. 

ഇരുപത്തെടാം തിയ്യതി 
വൈക്ുന്നേരത്തേ പ്രാത്ഥന 

൧൩൬0൦ സകങ്കിത്തനം 
യഹോവെക്കു സ്യോത്രം ചെയ്ത്ി൯ ടു അവന് നല്ലുവനല്ലോു യ എന്നേക്കുമുമ്ളതു. 

അവന്െറ ച 

൨ ഭൈവാധിദലദൈവത്തിന്നു സ്മോത്രം ചെയ്ത്തി൯ ; അവന്െറ ചയ 
എന്നേക്കുമുടമ തു. 

൯. കത്താധികത്താവിന്നു സ്പോത്രം ചെയ്ത്ിന് ; ആ വനെറ ചയ എ 
ന്നേക്കുമുട്മതു. 

ദ: ഏകനായി മഹാത്ഭളതങ്ങക്പെ പ്രവത്തിക്കു ന്നവന്നു__ അവനെറ ഭയ ഏഎന്നേക്കുമുള്ളതു. 



124. സങ്കിത്തനം ൧൬൮൬ (൨ ൮--- വൈ. 

൫ ജ്ഞാനത്തോടെ ആകാശങഞ്ങടെ. ഉണ്ടാക്കിയവന്നു-- അവന്െറ ല 

യ എന്നേക്കുമുള്ളതു, 
൬ ഭൂമിയെ വെള്ളത്തിന്മേല് വിരിച്ചുവന്നു---അവന്െറ ഭയ എ 

൭ വലിയ വെല്പിച്ചങ്ങടെ ഉ.ണ്ടാക്കിയവന്നു--അവന്െറ ഭയ എ 

ന്നേക്കുമുമ്മതൂ. 

൮ പകല് വാഴുവാന് സൂയ്യനെയും -- അവനെറ ഭയ എന്നേക്കുമു 

ള്ള തു. 
൯ രാത്രി വാഴചവാന് ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഉ ണ്ടാക്കിയവ 

നനു---അവനെറ ഭയ എന്നേക്കുമുള്ള ത, 

൧൦ ഗിസ്രയീമിലെ കടിഞ്ഞൂലുകടെ സംഹരിച്ചവന്നു-- അവന്െറ ഭ 

യ എന്നേക്കമുള്ളതു. 
൧൧ അവരുടെ ഇടയിതനിന്നു യിസ്രായേലിനെ പുറലപ്പെടുവിച്ചവ 

ന൯ു൨അവനെറ ഭയ എന്നേക്കുമുള്ള തു. 

൧൨ ബലമുള്ള കൈകൊണ്ടും നിട്ടിയ ഭഉജംകൊണ്ടും തന്നേ--അ 

വനെറ ഭയ എഴന്നക്കുമുള്ളതും 

൧൩ ചെങ്കടലിനെ രണ്ടായി വിഭാഗിച്ചവന്നു - അവന്െറ ദയ 

എന്നക്കുമുമ്ളതു. 

ച: അതിന്െറ നടടവിതക്ൂടി യിസ്രായേലിനെ കടത്തിയവന്നു--- 

അവനെറ ദയ എന്നേക്കുമുമ്മത്ൂ. 

൧൫ ഫറവോനെയും സൈന്യത്തെയും ചെങ്കടലില് തള്ളിയിട്ടവന്നു 

__അവനെറ ഭയ എന്നേക്കുമുമ്ള ത. 

൧൬ തനെറ ജനത്തെ മരുഭൂമിയില്ക്രടി നടത്തിയവന്നു--അവ 

നെറ ഭയ എന്നേക്കുമുമ്മ തൂ. 

൧൭ മഹാരാജാകന്മൊരെ സംഹരിച്ചവന്നു---അവനെറ ഭയ എന്നേ 

ക്മമുമ്മ തും 

൧൮ ്രേഷ്ടരാജാക്കന്മാരെ നിഗ്രഹിച്ചവന്നു--അവന്െറ ഭയ എ 

.ന്നേക്കുമു്ള തും 
൧൯ അമോയ്യരുടെ രാജാവായ സിഹോനെയും--- അവന്െറ ഒയ 

എന്നേക്കുമുമ്ക.തു. 

൨൦ ബാശാ൯രാജാവായ ഓഗിനെയും---അവനെറ ദയ എന്നേക്കു 

മുമ്മതൂ, 

൨൧ അവരുടെ ഭേശത്തെ അവകാശമായി കൊടുത്തു-- അവന്െറ 

ഭയ എന്നേക്കുമുള്ള. 

൨൨ തന്െറ ലാസനായ യിസ്രായേലിന്നു അവകാശമായി തന്നേ 

__അവന്െറ ദയ എന്നേക്കുമമ്കതു; 
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൨൯. നമ്മുടെ താഴ്ചയില് നമ്മെ ഓത്തവന്നു-- അവന്െറ ഭയ എ 

ന്നേക്കുമുമ്മതും 

൨൪: നമ്മുടെ വൈരികളടെ കയ്യില്നിന്നു നമ്മെ വിടുവിച്ചവന്നു 

അവന്െറ ഭയ എന്നേക്കുമമ്മതും 

൨൫ സകല ജഡത്തിന്നും ആഹാരം കൊടുത്തവനു---അവനെറ 

.ഒയ എന്നേക്കുമുള്ളതും 

൨൬ സ്വഗ്ലസ്ഥനായ ലൈവത്തിന്നു സ്നോത്രം ചെയ്ത്ി൯ ടു അവന്െറ 

മയ എന്നേക്കുമുള്ള തു. 

൧൩൦ സങ്കിത്തനം 

ബാബേല്നദികളടെ തീരത്തു ഞങ്ങ ഇരുന്നു, സീയോനെ ഓത്ത 

“ല്പോദ്ഥ ഞങ്ങ കരഞ്ഞു. 

൨ അതിനെറ നടുവിലെ അലരിവ്വക്ഷങ്ങളിന്മേത ഞങ്ങറര ഞങ്ങളു. 

ടെ കിന്നരങ്ങള്ലെ തൂക്കിയിട്ടു. 

൩ ഞങ്ങളടെ ബഭ്ധരാഥിക്കൊണ്ടുപോയവര് ; സിയോ൯ഗിതഞ്ങൂളില് 

ഒന്നു ചൊല്ലുവിന് എന്നു പറഞ്ഞു ഗീതങ്ങള്ലെയും ഞങ്ങളെ. പീഡിപ്പിച്ച 

വ൪ സന്തോഷത്തെയും ഞങ്ങക്ലോടു ചോദിച്ചു. 

ര: ഞങ്ങ യഹോവയുടെ ഗീതം അന്ൃദേശത്തു പാടുന്നതെങ്ങ 

നെ ? 

൫ യെരൂശലേമേ. നിന്നെ ഞാന് മറക്കുന്നു ഏങ്കില് എന്െറ വല 

ങ്കൈ മറന്നുപോകട്ടെ. 

൬ നിന്നെ ഞാന് ഓക്കാതെപോയാല്, യെരൂുശചേമിനെ എന്െറ 

മുഖ്യ സന്തോഷത്തെക്കാറ് വിലമതിക്കാതെപോയാല്, എന്െറ നാവു അ 

്യാക്കിനോടു പററിപ്പോകട്ടെ. 

൭ ഇടിച്ചുകടവിന്, അടിസ്ഥാനംവരെ അതിനെ ഇടിച്ചുകള.വി൯ ! 

എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഏലോമുക്കായി യഹോവേ, യ്യെരു ശലേമിന്െറ 

നാന ഓക്കേണമേ. 

൮ നാശം അടുത്തിരിക്കുന്ന ബാബേല്പുത്രിയേ, നീ ഞങ്ങളോട്ട 
ചെയുതുപോലെ നിന്നോടു ചെയ്യുന്നവന് ഭാഗ്യവാന്. 

൯ നിന്െറ കുഞ്ഞുങ്ങളെ. പിടിച്ചു പാറമേല് അടിച്ചുകളയുന്നവ൯ 
ഭാഗ്യവാന്. 
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൧൩വ൮റം സങ്കിത്തനം 

ഞാന് പൂണ്ണുഎൃഭയത്തോടെ നിനക്കു സ്പോത്രം ചെയ്യും ; ഭേവന്മാരുടെ. 

മുമ്പാകെ ഞാന് നിന്നെ കീത്തിക്കും. 

൨. ഞാന് നിന്െറ വിശുഭ്ധമന്ദിരത്തെ നോക്കി നമസ്കരിച്ചു, നിന്െറ 

ഒയയും വിശ്വസ്തയും നിമിത്തം തിരുനാമത്തിന്നു സ്പോത്രം ചെയ്യും; നി' 

ന്െറ നാമത്തിന്നു മീതെ ഒക്കെയും നീ നിന്െറ വാശാനം മഹിമപ്പെടുത്തി 

യിരിക്കുന്നു. 

൩. ഞാന് വിഭിച്ചപേക്ഷിച്ച നാഭില് നീ എനിക്കുത്തരം അരുഭി ;; 

ഏനെറ ഉള്ളില് ബലം നല്ലി എന്നെ ധൈയ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

൫: യഹോവേ, ഭൂമിയിലെ സകല രാങാക്ുന്മാതം നിന്െറ വായിന് 

വചനങ്ങടള. കേട്ടിട്ടു നിനക്കു സ്മോത്രം ചെയ്യും. 

൫ അതേ, അവര യഫോവയുടെ വഴികക്കെക്കുറിച്ചു പാടു യ 

ഫോവയുടെ മഹത്വം വലിയതാകുന്നുവല്ലോ. 

൬ യഹോവ ഉന്നതനെങ്കിലൂം താഴ്യുക്കവനെ കടാക്ഷിക്കുന്നു ; ഗ 

പ്വിയെയോ അവന് ദൂരത്തുനിന്നു അറിയുന്നു. 

൭ ഞാന് കഷ്ടതയുടെ നടുവില് നടന്നാലും നീ എന്നെ ജീവിപ്പി 

ക്കും ; എനെറ ശത്രുക്കളുടെ ക്രോധത്തിന്നു നേരെ നീ കൈ നീട്ടും നി 

നെറ വലങൈ എന്നെ രക്ഷ്മിക്കും. 

൮ യഹോവ എനിക്കുവേണ്ടി സമാപി വരുത്തും; യഹോവേ, നി. 

ന്െറ ഒയ എന്നേക്കമുമ്മതു ; തൃകൈകമൃടെ പ്രവൃത്തിയെ കൂ പേക്ഷ്മിക്ക. 

രതേ. 

ഇരുപത്തൊയമ്പതാ: തിയ്യത! 

കാലത്തേ പ്രാത്ഥന 

൧൩൯൦ സങ്കിത്തനം 

യഹോവേ, നി എന്നെ ശോധനചെയ്യൂ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു 

൨ ഞാന് ഇരിക്കുന്നതും എഴുന്നേല്ലയന്നതും നീ അറിയുന്ന. എ 

നെറ നിരൂപണം നീ ഭൂരത്തുനിന്നു ഗ്രഷിക്കുന്നു. 
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൨. എനെറ നടപ്പം കിടപ്പും ന് ഭശാധന ചെയ്യുന്നു ; എന്െറ വ 

ഴികക്പൊക്കെയും നിനക്കു മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു. 

ദ: യഹോവേ. നി മുഴുവനും അറിയാതെ ഒരു വാക്കും എന്െറ നാ 

വിന്മേല് ഇല്ല. 

൫ നീ മമ്പും പിമ്പും എന്നെ അടെച്ചു നിന്െറ കൈ എന്െറ 

മേല് വെച്ചിരിക്കുന്നു. 

൬ ഈ പരിജ്ഞാനം എനിക്കു അതൃത്ഭതമാകുന്നു; അതു എനിക്കു 

ഗ്രഹിച്ചുക്ടടാതവണ്ണ്സും ഉ.ന്നതമായിരിക്കുന്നു. 

൭ നിന്െറ ആത്മാവിനെ ഒഷിച്ചു ഞാന് എവിടേക്കു പോകും: ത്വ 

രസന്നിധി വിട്ടു ഞാന് എവിടേക്കു ഓടും ? 

൮ ഞാന് സ്വശ്ൂത്തില് കയറിയാല് നീ അവിടെ ഉണ്ടു; പാതാ 
ത്തില് എന്െറ കിടക്ു വിരിച്ചാല് നി അവിടെ ഉണ്ടു, 

൯ ഞാന് ഉഷസ്സിന് ചിറകു ധരിച്ചു, സമുദ്ത്തിന്െറ അററത്തു ചെ 
ന്നു പാത്താതല് 

൧൧ അവിടെയും നിന്െറ കൈ എന്നെ നടത്തും ി റ്. വല 

ക്രൈ എന്നെ പിടിക്കും. 

൧൧ ഫുരുട്ടു എന്നെ മൂടിക്ക്യട്ടെ ; വെളിച്ചം എന്െറ ചുൂറവ൮ം രാ 

ത്രിയാഷ്യിരട്ടെ എന്നു ഞാന് പറഞ്ഞാല് 
൭൨. ഇരുട്ടുപോല്യം നിനക്കു മറവായിരിക്കയില്ല ; രാത്രി പകത 

പോലെ പ്രകാശിക്കും; അരുട്ടം ട്ടാ വെളിച്ചവും നിനക്കു ഒരുപോചെ 
തന്നേ. 

൭൩. നിയല്ലോ എന്െറ അന്തരംഗങ്ങക്ടെ. നിമ്മിച്ചതു ; എന്െറ ആ 
മ്മയുടെ മു ദരത്തിത നീ എന്നെ മെടഞ്ഞു. 

ര: ഭയങ്കരവും അതിശയവുമായി എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരികയാല് 
ഞാന് നിനക്കു സ്നോത്രം ചെയ്യുന്നു ; നിന്െറ പ്രവൃത്തിക അത്ഭതകര 
മാകുന്നു അതു എനെറ ഉള്ളം നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നു. 

൧൭ ഞാന് രഹസ്ൃത്തില് മ ണ്ടാക്കപ്പെടുകയും ഭൂമിയുടെ അധോഭാ 
ഗങ്ങകില് നിമ്മിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യപ്പോശ എന്െറ അസ്ഥിശ്രടം നിന ക്കു മറവായിരുന്നില്ല. 

൭൬ ഞാന് പിണ്ഡാകാരമായിരു ന്നപ്പോമ നിന്െറ കന്തു എന്നെ 
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കണ്ടു ; നിയമിക്കപ്പെട്ട നാളൂകളില് ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോര അവ 

യെല്ലാം നിന്െറ പുസ്പകത്തില് എഴുതിയിരുന്നു. 

൧൭ ദൈവമേ, നിനെറ വിചാര ങ്ങ എനിക്കു ഏത്ര ഘനമായവ ! 

അവയുടെ ആകത്തുകയും എത്ര വലിയതു ! 

൧൮ അവയെ എഷ്കൂ്റിയാല് മണലിനെക്കാര അധികം; ഞാന് മു. 

ണരുമ്പോഠ ഇനിയും ഞാ൯ നിന്െറ അടുക്കല് ഇരിക്കുന്നു. 

൧൯ ലൈവമേം നീ ദുഷ്ടനെ നിഗ്രഹിച്ചെങ്കില് കൊള്ളായിരുന്നു 

രക്തപാതകന്മാരേ. എന്നെ വിട്ടുപോകുവി൯. 

൨൦ അവര ദ്രോഹമായി നിന്നെക്കുറിച്ചു സംസാരിക്കുന്നു; നിനെറ 

ശത്രുക്ക നിനെറ നാമം വൃഥാ എടുക്കുന്നു. 

൨൧൭ യഹോവേ. നിന്നെ പകെക്കുന്നവരെ ഞാന് പകെക്കേണ്ടത 

ല്ലയോ ? നിന്നോടു എതിത്തുനില്ലന്നവരെ ഞാന് വെവൃകേണ്ടതല്ലയോ ? 

൨൨. ഞാ൯ പൂള്ലൂ്റുദ്വേഷത്തോടെ അവരെ ല്വേഷിക്കുന്നു ; അവ 

രെ എനെറ ശര്രുക്കകായി എണ്ണുന്നു. 

൨൩. ദൈവമേ. എന്നെ ശോധനചെയ്യു എനെറ ഹൃദയത്തെ അ 

റിയേണമേ ; എന്നെ പരിക്ഷിച്ചു എന്െറ നിനധുകടെ അറിയേണമേ. 

൨൪: വൃസനത്തിന്നുക്ക മാഗ്ഗം എന്നില് ഉണ്ടോ എന്നു നോകി ശാ 

ശ്വതമാഗ്ലത്തില് എന്നെ നടത്തേണമേ. 

ച൪ഠാം സജകിത്തനം 

യഫോവേ, ഭക്ടമനുഷ്യന്െറ കയ്യില്നിന്നു എന്നെ വിടുവിച്ചു സാഹസ 

ക്കാരന്െറ പക്കതനിന്നു എന്നെ പാലിക്കേണമേ. 

൨ അവര് ഹൃദയത്തില് അനത്ഥങ്ങറ നിരൂപിക്കുന്നു ; അവ൪ ഇ 

ടവിടാതെ യുദ്ധത്തിന്നു ക്ൂട്ടംക്രടുന്നു. 

൩ അവര് സ്ലുംപോലെ തങ്ങളൂടെ നാവുക്കെ. കൂപ്പിക്കുന്നു; അ 

വരുടെ അധരമ്ങഠക്കു കിഴെ അണലിവിഷം ഉണ്ടും 

ദ. യഫോവേ. ഭുഷ്ക്ന്െറ കയ്യില്നിന്നു എന്നെ കാക്കേണമേടുസാ 

ഫസക്കാരന്െറ പക്കതനി 

കാലടികളെ മറിച്ചുകടവാ൯ ഭാവിക്കുന്നു. 

൭ ഗവ്യികര എനി മായി കണിയും കയവം മറെച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നു; 

ന്നു എന്നെ പാലിക്കേണമേ ടഃ അവ൪ ഏനെറ 
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വഴിയരികെ അവ൪ വല വിരിച്ചിരിക്കുന്നു ടു അവ൪ എനിക്കായി കുടുക്ക 

കര വെച്ചിരിക്കുന്നു. 

൬ നീ എനെറ ദൈവം എന്നു ഞാന് യഹോവയോടു പറഞ്ഞു യയ 

ഹോവേ, എന്െറ യാചനകടെ കേ ദേണര്ഥം 

൭ എന്െറ രക്ഷയുടെ ബലമായി കത്താവായ യഹോവേ, യുഭ്ധഭി 

വസത്തില് നീ എന്െറ തലയില് ശിരസ്ത്രം ഇടുന്നു. 

൮ യഹോവേ. ഭഷ്ടനെറ ആഗ്രഹങ്ങളെ. നല്ലരുതേ നിഗളിച്ചു 

പോകാതിരികേണ്ടതിന്നു അവന്െറ ഭുരുപായം സാധിപ്പിക്കയും ആ 

രുതേം 

൯ എന്നെ വഭൃ.ഞ്ഞിരിക്കുന്നവരുടെ തലയോ.--അവരുടെ അറ 

രങ്ങളൂടെ ദ്രോഹം അവരെ മൂടിക്കള്യട്ടെ. 

ച രീകനരിം അവരുടെമേല് വീഴട്ടെ ; അവന് അവരെ തീയിലും 

എഴുന്നേല്ലചാ തവഷ്ക്്ും കുഴിയിലും ഇട്ടുകളയട്ടെ. 

൧൭ വാവികഷ്ടാണക്കാര൯ ഭൂമിയില് നിലനില്ലയില്ല ; സാഹസക്കാ 

രനെ അനത്ഥം നായാടി ൭. ന൯ലനാശം വരുത്തും; ക 

൧൨ യഫോവ പീഡിതന്െറ വ്ൃവഹാരവും ഒരിദ്രന്മാരുടെ സ്ല്ായ 

വും നടത്തും എന്നു ഞാന് അറിയുന്നു. 

൧൩ അതേം നീതിമാന്മാര നിന്െറ നാമത്തിന്നു സ്നോത്രം ചെ 

യ്യും ; നേരുള്ളവ൪ നിന്െറ സന്നിധിയില് വസിക്കും. 

൧രഥാം സകങ്കിത്തനം 

യഹോവ്വേ ഞാന് നിന്നെ വിഭിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു ടു എന്െറ അടുക്കലേക്കു 

വേഗം വരേണമേ ; ഞാന് നിന്നോടു അപേക്ഷിക്കുമ്പോറം എന്െറ ആ 

പേക്ഷ കേഠാക്കേണമേം 

൨ എനെറ പ്രാത്ഥന തിരുസന്നിധിയില് ധൂപമായും എന്െറ കൈ 

കട്ടെ മലത്തുന്നതു സസ്ധ്യായാഗമായും തീരട്ടെ. 

൯൩. യഹോവേ, എന്െറ വായ്ക്കു, ഒരു കാവല് നിത്തി, എന്െറ ആ 

ഡധരദ്വാരം കാമദേംണമ, 

ര: ദൂ(്വൃത്തിക്കാമോടുക്രടെ (വൃത്തികളില് ഇടപെടുവാന് എ 
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നെറ ഹൃദയത്തെ ഭൂഷ്ണായ്യത്തിന്നു ചായ്ക്കരതുതേ ടു അവരുടെ സ്വാദൂഭോജു 
നം ഞാന് കഴിക്കയുമരുതേ, 

൭ നിതിമാന് എന്നെ അടിക്കുന്നതു ഭയ; അവന് എന്നെ ശാസി 
ക്കുന്നതു തലെക്കു എന്തു ; എന്െറ തല അതിനെ വിലക്കാതിരികുട്ടെ ; 
ഇനി അവർ ചെയ്യുന്ന ഭോഷങ്ങരക്കെതിരെ എനിക്ക പ്രാത്ഥനയേ 
യുളള. 

൬ അവരുടെ സ്മായാധിപന്മാരെ പാറമേതനിന്നു തള്ളിയിടും 

എന്െറ വാക്കുകര ഇനമ്പമുള്ളവയാകയാല് അവര അവയെ കേക്കും. 

൭ നിലം ഉഴുതു മറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ അസ്ഥി 

ക പാതാകത്തിനെറ വാതില്ലയത ചിതറിക്കിടക്കുന്നു, 

൮ കത്താവായ യഹോവേ. എന്െറ കമ്ക്്ു നിങ്കലേക്കു ആകുന്നു ; 

ഞാന് നിന്നെ ശരണമാക്കുന്നു ; എനെറ പ്രാണനെ ശൂകിക്കള്യരുതേം 

൯ അവര എനിക്കു വെച്ചിരുന്ന കണ്യിലും ട(്ുവൃത്തിക്കാരുടെ 

കുടുക്കുകളിലും അകപ്പെടാതവണ്ണും എന്നെ കാക്കേണമേം 

൭൧ ഞാന് ഒഴിഞ്ഞുപോകുമ്പോഴേക്കു ദുഷ്ടന്മാര സ്വന വലകക്ില് 

അകപ്പെടട്ടെ. 

ഇ രപത്തൊയ്പതാം തിയ്യതി 

വൈക്കുന്നേരത്തേ പ്രാത്ഥന 

൧൪൨൨൦ 11) കിത്തനം 

ഞാ൯ യഹോവയോടു മൃറക്കെ നിലവിളിക്കുന്നു മു ഞാന് ഉച്ചത്തില് 

യഹോവയോടു യാചിക്കുന്നു. 

൨ അവന്െറ സന്നിധിയില് ഞാ൯ൃ എന്െറ സങ്കടം പകരുന്നു 

എനെറ കഷ്ടത ഞാന് അവനെ ബോധിപ്പിക്കുന്നു. 

൩ ഏഎനെറ തൃത്മാവു എന്െറ ഉള്ളില് വിഷാഭിച്ചിരിക്കുമ്പോര 

നി എന്െറ പാതയെ അറിയുന്നു. ഞാന് നടക്കുന്ന പാതയിത അവര 

എനിക്കു ഒരു കണി ഒളി ച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നു. 

ഭം വലത്തോട്ടു നോക്കി കാണേണമേ ടു; എന്നെ അറിയുന്നവന് 

ആരുമില്ലല്ലോ. ശരണം എനിക്കു പെയ്യ്യോയിരിക്കുന്നു ; എഏനെറ പ്രാണ 

നുവേണ്ടി ആരും കരുതുന്നില്ല. 
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൫ യഹോവേം ഞാന് നിന്നോട നിലവിളിച്ചു ; നി എനെറ സങ്കേ 

തവും ജിവനുള്ളവരുടെ ദേശത്തു എന്െറ ഓഹരിയും ആകുന്നു എന്നു 

ഞാന് വറഞ്ഞൂം 

൬ എന്െറ നിലവിളിക്കു ചെവിതരേണമേ. ഞാ൯ ഏററവും 

എളിമപ്പെട്ടിരിക്ുന്നു ; എന്നെ ഉ.പ്ര്രവിക്കുന്നവ൪ എന്നിലും ബലവാന്ദു 

രാകയാത അവരുടെ കയ്യില്നിന്നു എന്നെ വിടുവിക്കേണമേ. 

൭ ഞാന് നിന്െറ നാമത്തിന്നു സ്പോത്രം ചെപ്പേണ്ടതിന്നു എന്െറ 

പ്രാണനെ കാരാഗ്ൃഹത്തില്നിന്നു പുറപ്പെടുവികേണമേ; നി എന്നോടു 

ഉപകാരം ചെയഷമിരിക്കയാല് നിതിമാന്മാര എനെറ ച്ചറവും വന്നുക്രടും. 

ഥദ്ധ൩റ൦ സങ്കിത്തനം 

യഹോവേ, എനെറ പ്രാത്ഥന കേട്ടു, എന്െറ യാചനകമകക്കു ചെവി 

തരേണമേ; നിന്െറ വിശ്വസുതയാലും നിതിയാലും എനിക്കുത്തരമരു 

്വേണമേ. 

൨ അടിയനെ ഡ്യായവിസ്മാരത്തില് പ്രലേശിപ്പിക്കരുതേ ടയ ജീവനക്ക 

വ൯ ആരും തിരുസന്നിധിയില് നീതിമാനാകയില്ലല്ലോ. 

൩. ശത്രു എന്െറ പ്രാണനെ ഉപദ്രവിച്ചിരിക്കുന്നു ; അവന് എന്നെ 

നിലത്തിട്ടു തകത്തിരിക്കുന്നു ; പണ്ടേ മരിച്ചവരെപ്പോലെ അവന് എന്നെ 

ഇരുട്ടില് പാല്ലിച്ചിരിക്കുന്നു, 

ദ: ആകയാല് എനെറ മനം എനെറ ഉള്ളില് വിഷാഭിച്ചിരിക്കുന്നു ; 

നെറ ഹൃദയം എന്െറ ഉള്ളില് സംഭിച്ചിരിക്കുന്നും 

൭ ഞാന് പണ്ടത്തെ നാഭൃ.കള്ലെ. ഓക്കുന്നു; നിന്െറ സകല പ്രവ 

ത്തികട്പെയും ഞാന് ധ്യാനിക്കുന്നു മ; നിന്െറ കൈകളൃടെ പ്രവൃത്തിയെ 

ഞാന ചിന്നിക്കുന്നു. 

൬ ഞാന് എനെറ കൈകള്ലെ നിങ്കലേക്കു മലത്തുന്നു; വരണ്ട 
നിലംപോലെ എനെറ പ്രാണന് നിനക്കായി ദാഹിക്കുന്നു. 

൭ യഹോവേ, വേഗം എനിക്കു ഉത്തരമരുഴ്രേണമേ; ഏഎനെറ 
ആത്മാവു കാംക്ഷിക്കുന്നു. ഞാന് കുഴിയില് ഇറങ്ങുന്നവരെപ്പോലെ 
ആകതിരിപ്പാ൯ നിന്െറ മുഖത്തെ എനിക്കു മറെക്കരുതേ. 

൮ രാവിലെ നിന്െറ ഭയ എന്നെ കേമക്കമാറാക്കേണമേ; ഞാന് 
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[ 
നിന്നില് ആശ്രയിക്കുന്നുവല്ലോ ; ഞാന് നടകേണ്ടുന്ന വഴി എന്നെ അറി; 

യിക്കേണമേ യ ഞാന് എന്െറ ഉള്ളം നിങ്കലേക്കു ഉയത്തുന്നുവല്ലോ. 

ന് യഹോവേ. എന്െറ ശത്രുക്കളുടെ കയില്നിന്നു എന്നെ വിടുവി' 

ക്കേണമേ ; നിന്െറ അടുക്കല് ഞാന് മറവിന്നായി വരുന്നു. 

കാ നിന്െറ ഇഷ്ടം ചെയ്യാന് എന്നെ പഠിപ്പിക്കേണമേ. നീ 

എന്െറ ടദൈവമാകുന്നുവല്ലോ ; നിന്െറ നല്ല ആത്മാവു നേന്നിലത്തില്. 

എന്നെ നടത്തുമാറാകട്ടെ. 

൧൧ യഹോവേ. നിന്െറ നാമം നിമിത്തം എന്നെ ജീവിപ്പിേം 

ണമേ ; നിന്െറ നീതിയാൽ എനെറ പ്രാണനെ കഷ്ടതയില് നിന്നു ഉൃഭ്ധ: 

രിക്കേണമേ. 

൧൨ നിന്െറ ഒയയാല് എനെറ ശത്രുകക്ടെ സംഹരിക്കേണമേ 

എനെറ പ്രാണനെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവരെ ഒക്കെയും നശിപ്പിക്കേണമേട്ു 

ഞാന് നിന്െറ ദാസന് ആകുന്നുവല്ലോ. 

മുപ്പതാം തിയതി 
കാലത്തേ പ്രാത്ഥന 

൧ര്ധത്ധാം സങ്കീത്തനം 

എന്െറ പാറയാകുന്ന യഹോവ വാക പ്പെട്ടവ൯ ടു അവന് യുദ്ധത്തിന്നു 

എന്െറ കൈകമദ്ദെയും പോരിന്നു എന്െറ വിരലുകകചെയും അഭുസിപ്പി 

ക്കുന്നും 

൨ എന്െറ ദയയും എനെറ കോട്ടയും എനന്െെറ ഗോപുരവും 

എന്റെറ രക്ഷകനും എന്െറ പരിചയും ഞാന് ശരണമാക്കിയവനും. 

എനെറ ജനത്തെ എനിക്കു കിഴാക്കിത്തരുന്നവനും അവന് തന്നെ. 

൩ യഹോവേ, മനുഷ്യനെ നീ ഗഞണ്യൃമാക്കുവാന് അവ൯ എത്തു ? 

മതൃപുത്രനെ നീ വിചാരിപ്പാ൯ അവന് എന്തു മാത്രം ? 

ദ: മനുഷ്യന് ഒരു ശ്വാസത്തിന്നു തുലൃമത്രെ. അവനെറ ആയു, 

ദ്ല്ലാലം കടന്നുപോകുന്ന നിഴതപോലെയാകുന്നു. 

൫ യഹോവേ. ആകാശം ചായിച്ചു ബറങ്ങിവരേണമേട്ട പവ്ൃത, 

്ങഠഠ പുകയുവാ൯ തക്ഷവക്ക്ും അവയെ തൊടേണമേ, 



൬ മിന്നലിനെ അയച്ചു അവരെ ചിതറികേകേണമേ നിന്െറ അസ്സു 

ഞ്ജറ്ര എഡ്യു അവരെ തോല്ലിക്കേണമേ. 

൭ ഉയരത്തിൽനിന്നു തൃക്കൈ നീട്ടി എന്നെ വിട്ടപിക്കേണമേ : 

പെരുവെള്ളത്തില് നിന്നും അന്മൃജാതിക്കാരുടെ കയ്യില്നിന്നും എന്നെ 

രക്ഷിക്കേണമേ. 

൮ അവരുടെ വായ് ഭോഷ്ട്ു സംസാരിക്കുന്നു ; അവരുടെ വലങ്കൈ 

ച്ലാജധുമമ വലദ്യ്യാകുന്നും 

ന് ദൈവമേ, ഞാന് നിനക്കു പുതിയോരു പാട്ടു പാടും പത്തു 

മ്പിയുമ്മ വീണകൊണ്ടു ഞാന് നിനക്കു കിത്തനം ചെയ്യും. 

൧ നീ രാജാക്കന്മാക്ഷ ജയം നല്ൃ,കയും നിന്െറ മാസനായ ഭാവീ 

ിനെ ദോഷകരമായ വാളിങ്കല് നിന്നു രക്ഷിക്കയും ചെയ്യുന്നുവല്ലോ. 

൧൭൧ അന്മുജാതിക്കാരുടെ കയ്യില്നിന്നു എന്നെ വിടുവിച്ചു രക്ഷി 

ക്കണമേ ; അവരുടെ വായ ഭോഷ്കു സംസാരിക്കുന്നു ; അവരുടെ വല 

ങ്കെ വ്യാജമുള്ള വലങ്കയ്യാകുന്നു. 

൧൨ ഞങ്ങളു ടെ പുത്രന്മാര ബാല്ൃത്തില് തഴെച്ചുവഭരുന്ന തൈഭ്കഠി 

പാലെയും ഞങ്ങളടെ പുത്രിമാര അരമനയുടെ മാതിരിയായി കൊ 

റിയ മൂലത്തുണു കധപോലെയും ഇരികുട്ടെ. 

൧൩. ഞങ്ങളുടെ കളപ്പുരകര വിവിധധാന്തം നല്ല,വാന്തക്ഷവണ്ണ്ം 

ിറഞ്ഞിരിക്കുട്ടെ. ഞങ്ങടെ ആടുക ഞങ്ങളുടെ പുല്പുറങ്ങളില് 

യ്ിരമായും പതിനായിരമായും ചെറവപെരുകട്ടെ. 

൧൪൭: ഞങ്ങളുടെ കാമകഠ്ഠ ചുമടു ചുമകട്ടെ ; മതില് തകക്കുന്നതും: 

ടെക്കു പുറപ്പെടുന്നതും ഞങ്ങളുടെ വീഥികളില് നിലവിളിയും ഇല്ലാ 

ിരിക്കട്ടെ. 

൧൫ ഈ സ്ഥിതിയില് രിക്കുന്ന ജനം ഭാഗ്യമുള്ളതു ; യഹോവ 

ഭെവ മായിരിക്കുന്ന ജനം ഭാഗ്ൃമള്കതു തന്നേ. 

൧ര്ത്രാം സക്കിത്തനം 

7 
ന്െറ ദൈവമായ രാജാവേ, ഞാന് നിന്നെ പുക ; ഞാന് നിന്െറ 

മത്തെ എന്നെന്നേക്കും വാസം 
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൨ നാരതോവും ഞാന് നിന്നെ വാഷ്ണൂം ടു ഞാന് നിന്െറ നാമത്തെ 

എന്നെന്നേക്കും സ്തൂതിക്കും. 

൩. യഹോവ വലിയവനും അത്യന്തം സ്തൂത്യനും ആകുന്നു; അവ 

നെറ മഹിമ അഗോചരമത്രേ. 

ര: തലമുറതലമുറയോടു നിന്െറ ക്രിയകളെ. പുകൃ്ണി നിന്െറ 

വിയ്യപ്രവൃത്തികളെ. പ്രസ്ാവിക്കും. 

൫ നിന്െറ പ്രതാപത്തിനെറ തേജസ്സുള്ള മഹത്വത്തെയും നിന്െറ 

അത്ഭതകായ്യങ്ങക്ലെയും ഞാന് ധ്യാനിക്കും. 

൬ മനുഷ്യ൪ നിന്െറ ഭയങ്കരപ്രവൃത്തികഴടെ ബലം പ്രസ്പാവിക്കും ടു 

ഞാന് നിനെറ മഹിമയെ വണ്ണ്്ലിക്കും. 

൭ അവര് നിന്െറ വലിയ നന്മയുടെ ഓാമ്മയെ പ്രസിഭ്ധമാക്കും 

നിന്െറ നിതിയെക്കുറിച്ചു ഛോഷിച്ചുല്ലസിക്കും, 

൮ യഹോവ കൂപയും കരുണയും ഭിമ്മക്ഷമയും മഹാടഒയയു 
൭ മള വ൯, 

, ൯ യഹോവ എല്ലാവക്കും നല്ലവ൯ ടട തന്െറ സകല പ്രവൃത്തി 

കളോടും അവന്നു കരുണ തോന്നുന്നു. 

൧൧ യഹോവേ. നിന്െറ സകല പ്രവൃത്തികളും നിനക്കു സ്യോത്ര 

ചെയ്യും ടു നിന്െറ ഭക്തന്മാ൪ നിന്നെ വാഴ്ച ടം 

കക മനുഷ്യപുത്രന്മാരോടു അവന്െറ പിയ്യപ്രവൃത്തികളും അവനെ 

രാജത്വത്തി൯ തേജസ്സുള്ള മഹത്വവും പ്രസ്വാവിക്േണ്ടതിന്നു 

൧൨ അവര നിന്െറ രാജത്വത്തിന്െറ മഹത്വം പ്രസിഭ്ധമാ 

നിന്െറ ശക്തിയെക്കുറിച്ചു സംസാരിക്കും. 

൧൩ നിന്െറ രാജത്വം നിതൃരാജത്വം ആകുന്നു ടു നിന്െറ ആ 

പതം തലമുറതലമുറയായി ഇരിക്കുന്നു. 

രം വീഴന്നവരെ ഒക്കെയും യഹോവ താങ്ങുന്നു കുനിഞ്ഞിരിക്കു 

വരെ ഒക്കെയും അവന് നിവിത്തുന്നു. ി 
നി 

൧൭൫ എല്ലാവരുടെയും കഷ്കൂ്ണു നിന്നെ നോക്കി കാത്തിരിക്കുന്ന; 

തത്സമയത്തു അവക്കു ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു. 4 

൧൬ നീ തൃകൈ തുറന്നു ജീവനുള്ളതിന്നൊക്കെയും പ്രസാഭംകൊണ്്ട 

തൃഖ്യി വരുത്തുന്നു. 
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൧൭ യഹോവ തന്െറ സകല വഴികളിലും നീതിമാനും തന്െറ 

കല പ്രവൃത്തികളിലും ഒയാലുവും ആകുന്ന. 

൧൮ യഹോവ, തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവക്ം., സത്യമായി 

ന്നെ വിളിച്ചചേക്ഷിക്കുന്ന ഏവകും സമിപസ്ഥനാകുന്നു. 

൧൯ തന്െറ ഭക്തന്മാരുടെ ആഗ്രഹം അവന് സാധിപ്പിക്കും മു അവ 

ടെ നിലവിളി കേട്ടു അവരെ രക്ഷിക്കും. 

൨൦ യഹോവ തന്നെ സ്റ്റേഹിക്കുന്ന ഏവരെയും പരിപാലിക്കുന്നു. 

ന്നാല് സകല ഭഷ്ടന്മാരെയും അവന് നശിപ്പിക്കും. 

൨൭ എന്െറ വായ് യഹോവയുടെ സ്റൂതിയെ പ്രസ്മാവിക്കും ; സക 

ജഡവും അവന്െറ വിശുഭ്ധനാമത്തെ എന്നെന്നേക്കും വാടെ. 

൧൪൦൬൨൦ സങീിത്തനം 

ഹോവയെ സ്ക്കുതിപ്പി൯ ; ഏന് മനമേ, യഹോവയെ സ്ത്കൂതിക്കു. ല് 

൨ ജിവനുമ്ളന്നും ഞാ൯ യഹോവയെ സ്ത്കുതിക്കും ; ഞാന് മുള്ള കാല 

ത്താം എന്െറ ദൈവത്തിന്നു കിത്തനം ചെയ്യും. 

൩. നിങ്ങ പ്രഭക്കന്മാരില് ആശ്രയിക്കുരുതു ; സഹായിപ്പാന്൯ കഴി 

ത്ത മനുഷ്യപുത്രനിലും അരുതു. 

ഭ: അവനെറ ശ്വാസം പോകുന്നു ; അവന് മമ്ണ്്ിലേക്കു തിരി 

ന്നു; അന്നു തന്ന അവന്െറ നിരൂപണങ്ങര നശിക്കുന്നു. 

൫ യാക്കോബിന്െറ ദൈവം സഹായമായി തന്െറ ദൈവമായ 

ഹോവയില് പ്രതൃശയുള്മവ൯ ഭാഗ്യവാന്. 

൬ അവന് ത്ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും അവയിലുള്കു സകലവും 

ണ്ടാക്കി ; അവന് എന്നേക്കും വിശ്വസ്ത കാക്കുന്നു. 

൭ പീഡിതന്മാക്ു അവന് സ്യായം പാലിച്ചുകൊടുക്കുന്നു വിശപ്പുള്ള 
ക്ക അവന് ആഹാരം നല്ലുന്നു ; യഹോവ ബതഭ്ധന്മാരെ അഴിച്ചുവിടുന്നു. 

൮ യഹോവ കുരുടന്മാക്കു കാഴ്ഗ കൊടുക്കുന്നു ; യഹോവ കുനിഞ്ഞി 
ക്കന്നവരെ നിവിത്തുന്നു ; യഹോവ നീതിമാന്മാരെ സ്റ്റേഹിക്കുന്നു. 
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൯ യഹോവ പരദേശികകെ. പരിപാലിക്കുന്നു ; അവന് അനാഥ. 

നെയും വിധവയ്യെയും സംരക്ഷണ ചെയ്യുന്നു ടു എന്നാല് ഭുഷ്ടന്മാരുടെ. 

വഴി അവന് മറിച്ചുകടയുന്നു. 

ചം യഹോവ എന്നേക്കും വാഴം ; സീയോനേ, നിന്െറ ലൈവം. 

തലമറതലമുറയോദ്ം തന്നേ. യഹോവയെ സ്ൂതിപ്പിന്. 

മുപ്പതാം തിയ്യതി 

വൈക്ുന്നേരത്തേ പ്രാത്ഥന 

രാം സങ്കിത്തനം 

യഹോവയെ സ്തൂതിപ്പിന് ; നമ്മുടെ ലൈവത്തിന്നു കിത്തനം പാടുന്നതു 

നല്ലതു ; അതു മനോഹരവും സ്തൂതി ഉചിതവും തന്നേ. 

€ ൨ യഹോവ യെരൂശലേമിനെ പണിയുന്നു ; അവന് യിസ്പായേ 

ലിന്െറ ഭൂഷ്ടന്മാരെ ക്രട്ടിച്ചേക്കുന്നു. 

൩. മനം തകന്നവരെ അവന് സൌയ്യമാക്കുകയും അവരുടെ മറി' 

വുകള്ലെ. കെട്ടുകയും ചെയ്യന്നു. 

ദ: അവന് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ എണ്ണണം നോക്കുന്നു അവെക്കു 

ഒക്കെയും പേര് വിഭ്ധിക്കുന്നു. 

൫ നമ്മുടെ കത്താവു വലിയവനും ശക്തിയേറിയവനും ആകുന്നു ടൂ 

അവന്െറ വിവേകത്തിന്നു അന്തമില്ല. 

൬ യഹോവ താഴ്ചയുള്ളവനെ ഉ യത്തുന്നു ; അവന് ദഭുഷ്ടന്മാതെ 

നിലത്തോഭം താഗന്നും ൭൦ തത്തു 
൭ സ്പോത്രത്തോടെ യഹോവെക്കു പാടുവിന് ; കിന്നരത്തോടെ. 

നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്നു കിത്തനം ചെയ്തി ! 

൮ അവന് ആകാശത്തെ മേഘംകൊണ്ട മൂടുന്നു ; ഭൂമിക്കായി മഴ ഒരു 

ക്കുന്നു ; അവന് പവ്യ തങ്ങളില് പുല്ലു മുളപ്പിക്കുന്നു, 

൯ അവന് മുഗങ്ങമക്കും കരയുന്ന കാക്കക്കു ഞുങ്ങറക്കേം അതതിന്െറ 

ആഹാരം കൊടുക്കുന്നു. 
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ചം അശ്വബലത്തില് അവന്നു ഇഷ്ടം തോന്നുന്നില്ല ; പുരുഷന്െറ 

രരുക്ളില് പ്രസാഭിക്കുന്നതുമില്ല. 

കക തന്നെ ഭയപ്പെടുകയും തന്െറ ഒയയില് പ്രത്യാശ വെക്കുകയും 

ചയ്യുന്നവരില് യഹോവ പ്രസാദിക്കുന്നു. 

൧൨ യെരൂശലേമേ, യഫോവയെ പുക സിയോനേ. 

്റിന്െറ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും 

൧൩ അവന് നിന്െറ വാതിലുകളുടെ ഓടാമ്പലുകളെ. ഉറപ്പിച്ചു 

ിനെറ അകത്തു നിന്െറ മക്കടെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു 

൧൫: അവന് നിന്െറ ഭേശത്തു സമാധാനം വരുത്തുന്നു ടു വിശേഷ 

യ കോതമ്പുകൊണ്ടു നിനക്കു തൃപുിവരുത്തുന്നു. 

൧൫ അവന് തന്െറ ആഞ്ഞ ഭൂമിയിലേക്കു അയക്കുന്നു ; അവന്െറ 

ചനം അതിവേഗം ഓടുന്നു. 

൧൬ അവന് പഞ്ഞിപോലെ മഞ്ഞു പെയ്യിക്കുന്നു ; ചാരംപോലെ 

ിഹാരം വിതവുന്നും 

൧൭ അവന് നികുട്ട കഷണംകഷണരായി എറിയുന്നു ; അവന്െറ 

ക്രിീ൪സഫിച്ചു നില്ലന്നവ൯ ആര? 

൧൮ അവന് തന്െറ വചനം അയച്ചു അവയെ ഉരക്കുന്നു ; കാറ൮ൃ 

ടിപ്പിച്ചു വെമ്കുത്തെ ഒഴുക്കുന്നു 

൧൯ അവന് യാക്കോബിന്നു തന്െറ വചനവും യിസ്രായേലിന്നു 

ന്െറ ചട്ടങ്ങളും വിധികളും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. 

൨൦ അങ്ങനെ യാതൊരു ജാതിക്കും അവന് ചെയ്യിട്ടില്ല ; അവന്െറ 

ിധികളെ. അവന് അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല. യഹോവയെ സ്തൂതിപ്പി൯. 

൧൪ പ്പം സങ്കിത്തനം 

ഹോവയെ സ്ത്കതിപ്പി൯ മ സ്വഗ്ലൃത്തില്നിന്നു യഹോവയെ സ്കൂതിച്ചി൯ 4 

ന്നതങ്ങളിത അവനെ സ്ക്കൂതിപ്പി൯. 
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൨ അവനെറ സകല ഭൂതന്മാരമായുക്കോരേ, അവനെ സ്തുതിപ്പിന് 
അവന്െറ സവ്വസൈന്ൃവുമേ, അവനെ സ്ത്കൂതിപ്പി൯. 

൩. സൂയ്യചയ്ര്രന്മാരേ, അവനെ സ്ക്കൂതിപ്പി൯ ; പ്രകാശമുള്ള സക 

നക്ഷത്രങ്ങകൃമായുള്കോവേ, അവനെ സ്ത്കതിപ്പി൯. 

ദ. സ്വഗ്ര്രാധിസ്വശ്ശ്രവും ആകാശത്തിന്നു മീതെയുള്ള വെള്ളവു 

ആയുക്കോവേ, അവനെ സ്ത്കൂതിപ്പിന്. 

൫ അവന് കല്ലിച്ചിട്ടു അവ നൃഷ്ടിക്പ്പെട്ടിരികംയാത അവ യഫോഃ 

വയുടെ നാമത്തെ സ്ത്കൂതിക്കട്ടെ. 

൬ അവ൯ അവയെ സകാകാലത്തേക്കും സ്ഥിരമാക്കി ; ലംജഘിക്ക 

താത്ത ഒരു നിയമം വെച്ചുമിരിക്കുന്നു. 

൭ തിമിംഗലങ്ങകു ൦ എല്ലാ ആഴികള മായുമ്കോവേ, ഭൂമിയിതനി 

യഫോവയെ സ്തൂതിപ്പി൯. 

൮ തിയും കലൂഴയും ഹിമവും ആവിഷ്ും അവന്െറ വചനം ആ 

ഷ്രിക്കുന്ന കൊടുങ്കാറവും, 

ന് പവ്വതങ്ങകും സകല കുന്നുകമൃം, ഫലവൃക്ഷങ്ങളും സകല മേ 

മാരുക്കള ൦, % 

൧ാ മൃഗത്ങക്ം സ്ധകല കന്നുകാലികളും, മഗയുത്തുക്കമയഠ പറവങജാ 

ക്യ 

൧ ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരും സകല വംശങ്ങദൃയ.ം. ഭൂമിയിലെ പ്ര 

ക്കുന്മാരും സകല സ്യായാധിപന്മാതം, 

൧൨ യുവാക്കളും യുവതികളും, വൃഭ്ധന്മാരും ബാലന്മാരും. 

൧൩ ഇവരൊക്ദെയും യഹോവയുടെ നാമത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ 

അപനെറ നാമം മാത്രം കൂയന്നിരിക്കുന്നതു. അവന്െറ മഹത്വം ഭൂമി 

ആകാശത്തിന്നും മേലായിരിക്കുന്നു. 

ചരം തന്നോട്ട അടുത്തിരിക്കുന്ന ജനമായി യിസ്രായേല്മക്കളാ 

തന്െറ സകല ഭക്തന്മാകും പൂകഗ്ണറയായി അവന് സ്വജനത്തിന്നു ൭ 

കൊയമ്പിനെ ഉയത്തിയിരിക്കുന്നു. യഹോവയെ സ്കൂതിപ്പി൯. 
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ഥ൧രധ൯ റം സങ്കീ ത്തനം 

ഫോവയെെ സ്ത്ൂതിപ്പിന് ടു യഹോവെക്കു പുതിയോരു പാട്ടും ഭക്തന്മാ 

രുടെ സഭയില് അവനെറ സ്തൂതിയും പാടുവിന്. 

൨ യിമസ്പായേല് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയവനില്ത സന്തോഷിക്കട്ടെ ; 

ിയോനന്െറ മക്ക തങ്ങളുടെ രാജാവില് ആനന്ദികുട്ടെ. 

൩ അവര് വൃത്തം ചെയ്യുകൊണ്ട അവനെറ നാമത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ. 

പ്പിനോടും കിന്നരത്തോടും കൂടെ അവന്നു കിത്തനം ചെയ്യട്ടെ. 

ദ: യഫോവ തന്െറ ജനത്തില് പ്രസാദിക്കുന്നു ; താഴ്യുള്കവരെ 

ആവന് രക്ഷകൊണ്ടു അലങ്കരിക്കും. 

൫ ഭക്തന്മാർ മഹത്വത്തില് ആനന്ദിക്ുട്ടെ ; അവര് തങ്ങളൂടെ ശയ്യ 

കില് ഫോഷിച്ചുല്പസിക്കട്ടെ. 

൬ അവരുടെ വായില് ദൈവത്തിന്െറ പുകഴ്ണുകടും അവരുടെ 
യ്്യിത ഇരുവായ്ക്കുചയുള്ള വാരം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ജാതിക്കു പതി 

കാരവും വംശങ്ങമക്കു ശിക്ഷയും നടത്തേണ്ടതിന്നും 

൭ അവരുടെ രാജാക്കന്മാരെ ചങ്ങലകള്ാലും അവരുടെ പ്രഭകം 
രെ ഇതരുമ്പുവിലങ്ങുകളാലും ബന്ധിക്കേണ്ടതിന്നും 

൮ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വിധി അവരുടെമേല് നടത്തേണ്ടതിന്നും 
ന്ന. 

൯ അതു അവന്െറ സ്വ്ൃഭക്തന്മാകും ബഷ്ണുമാനം ആകുന്നു” 
[യഹോവയെ സ്റ്കുതിപ്പിന്. 

൧൫൦0൦ സജങീിത്തനം 

ഫോവയെ സ്ക്കുതിപ്പി൯ ;; ദൈവത്തെ അവന്െറ വിശുഭ്ധമന്ദിരത്തില്, 
സ്ത്രതിപ്പിന് ടു അവന്െറ ബലമുള്ള ആകാശവിതാനത്തിത അവരെ സൂത 

രില്, 

൨ അവനെറ വീയ്യപ്രവൃത്തികം വിമിത്തം അവരെ സ്തൃതിപ്പി൯ ; 
വന്െറ മഹിമാധികൃത്തിന്നു തക്കുവഷ്ണ്്ും അവനെ സ്ത്കൃതിപ്പിന്. 
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൩. കാഹള.നാദത്തോടെ അവനെ സ്തൂതിപ്പി൯ ;; വീണയോടും കിന്ന_ 
രത്തോടുംക്രടെ അവനെ സ്തൂതിപ്പിന്. 

ര: തപ്പിനോടും ഗ്ൃത്തത്തോടും കൂടെ അവനെ സ്ത്കുതിപ്പിന്ട്ടു തന്ത്ര 

നാദഭത്തോടും കുഴലിനോടും ക്രടെ അവനെ സ്ക്കുതിപ്പി൯. 

൫ ഉച്ചനാടമുള്ള കൈത്താഉ.ങ്ങക്ോടെ അവനെ സ്തുതിപ്പിന് അതു 

ച്ചനാലമുള്ള കൈത്താഭങ്ങളോടെ അവനെ സ്തുതിപ്പിന്. ് 

൬ ജീവനുള്ള തൊക്കെയും യഹോവയെ സ്തുതിക്കട്ടെ ; യഹോവയെ 

സ തിപ്പിന്. 

€. 20. 5. 27ംടട, ഠ്യ 1540, 
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ലു 77040000. 

ഗഞാനകിീിത്തനക്ദഠാ 

(പരിഷ്കരിച്ച പരിപ്പ് ) ലി 
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2] 1:12, 1. 70 1111: 211൨ 22111൨ 

൧. ൨൨൦൨൩ ൩ 000 ൩ 7്ചിലിന 1൨95 0൧൩ ൭ 10൩-ലി0 
൩/൧. 11൨൦൦ ഡടെ ൭ ടലി! ൦01൦൦൨൧൩ ൨ ൨൬൩൫ 2101151൧൦0 ടഴസഘല് 

15 പ്ല 0൮൧ 10 യാട ഡടംറി ബബഴ ൩ ദവസ ൩0൦൨൦൭, ൭൩0 120120 ൨൦ 

ട൮0ിഡു൩൦ ൨൧൧ ൨൦ നണട യല ൩00 ൭7൩൧൦0 ൧0ഠഠ7ഠിസ്ല് 0 
€ 070൦ വ് ൨൦ ൦150൦1 ൬൦൭൧. 

൭൮൦൩൦0 1 ബേ 5൩ ൧0 1൩01൦൩ സ്൩ടെ ൭൧൦ നായ 1൧ളല്ഴ ധടലി 
൨൦ സ്ഥ. 11൨9 ൦൦ മട 0 ട1൩£ 2൩0 ൨൪൨൦ ല്ഠ൩൦ ഉഠഡ്ക7. 
11 16 15 1൦10 09 നബ ൨൩൧൧ ടഴഘലി വ് ൨൦൩ ൧൦ 1൮൧01൦ ടധ്്ാ[ം 
2 വടം 1൩ 0൮7 ഡ07ട1൮൧. ജ് 

11൨൦ ഠേണ്ലിണട ൨ വട ൯൭൬൩ 000, 01൨൦൧ ല്ഠ7൦, സ൩ഡ൦ ൦ 
വ ൭ ടലി ൨ ൧൦ ഘി ദദ്ധ്ലാിം 1ണണട, 0 ൦ ഗനമടിദഥ്ഠട 
൭ഠി൦ [9 0൬൬0൦0 ഉലടഠനട വ് ടധ്ചാിം 14815൨ 1ന്ന്നട ഠി 
ഠട്രാല ട്ട ; ൧൩0 0 സം ൩൦൬ ൭൦00070൩ ൧0 ൨൦ 0൦൦ ൨, 
6 10 ഴെ. 11൨9൭ ൨൭൦൦ പ്ടഠ 00൦ (0 ൨൦ 12ഠ0ഠി ് 
പാണ ൩൨൦ €ഫഥഥിടെ, 700൦1൭ 001൩൧൭൦0, 707 0൨.൦ ടച്: വ് 
ഠ്വ 1൩ ടന, ൭൩0 ഒ സന്ധ്ബാധ വ് ന൩൫൩ 0൨൧൦ 7൦ 
1-1 ഠി 0൦ ൩0൧൩ പായ നല. 

11൦ ണന ഠി 002 വ് ൨൪൨൦5൦ ൬൭ന്ണണട ൩ ൨൦ 77ട€ 
സോ 01 ൨൦ 1൬൩൧0, ൪0൭൦ ൨൦ 1൭൭൦ വി ൮൩ 0 7൦൦ ൨൧൧ 
ല൦ നട്രോഠനട്ീ11൯ 15 2൦ ട/ളി൨ ൦൩൦. 11൨9൭ 1൩ ൨൦ 77ഡ്ഠംട 
൫൦ ൦൩51൧൧0൦ ൨൪൦ ഞണാഠടട്ിലി/ന വ പവന ൨൧൦ ഡി ട്ടം 
0൦ റ൩നലി, ൨൦ 071൦൦൩൦൦ വ് ന്വന്നം ഡി ണന ൩ ൨൦ ഡം 
ഥെ, ൧൨0 ൨൦ ഇദ്ധ വ് ടധ്ച്ചാിം ഡഠന്ട ൩ 71ച്ദയല്മ്ന 
ഉപന, 19 1൭0 ൩0൦ നമസ 1൬൬൩ ൧൮0൦൦ ൨൦൩ 7൩ സ്വ ര 
ദ 9 ടലി൦ലഠ൩. ൩൩ ചി] ന൦ടം. ഠ7മയീാഥിദ, 110യ ബലെ. ൨൦ 
൦ ൩0 ടരാവഠി ൩൭ ഉപ്നട (ഠ നല പട പ്ച്ന 11൦00൩ ഒട സദട 
ടട॥ാ1൦ ധനി (൩൪൦ വ7ഡനട൩൦൦൭. 



ി 

11൨൦ ഡല൬ടെ ൩൦ ൨ ൨൩൦ ഗ്വാ ൧൦൦ 0൦0 ൨൩൦ ദ്വ. 

1൨0 1൨൭൭൦൦ 1൨൩01൦ 01൭0൦0 ൫൩൨൦5൦ സന്ണ൩ട 90 ൩൦൧൦ ധ5ഠടല്. 119. 

വിടഠ ൭൨ന൩ഠയി൦ഠ൦ ൨൩൦൧൦ 1൩ഠ0ലാ൦0൩൦ടട 0 ൨൦ 1്ബ൩ണ 000൭ ൨ ൨൦. 
ടലി 2൩0 .0൩ഠ0൦൩ 15510൩൭൬ 500൮൦൨൦5 07 9 1൦ ൩൭൬൬൭. 

[1൨ ൨൦ സ02ഠ5 0 ൨൦ ൧7പ്ല൦൦ 0 ൨൨൦ വ൮്ഴന൬ണ൩൪1 ഠ0൬൩൧൭ബഠ൦൩ 1 

15 1൨ധ൩ബീ1ഴ ടഡാന്പ്൦ഠി 0 ൨൩൨൦ 0൩50൦൭൨൮൦൩ 0 ൫൧05൦ 9൬൩൦0൩ ൨൨൦. 

ഠോബ്വഥി൦ട വ് ഡേ 14൧ ച൧ഠ7൦ടട ൩ ൩൦൧൦ 7ല്ദ൦, ൩൭൬൦1൦, ' ൨൦. 

ടല, 0൧01൦, ൧൨0൪ ന്ധ ഠേവടവബ്ഥ്റഡട 50൨5 ൮ ൨൦ ൩൧൦൨൮ 

1൩1൩0 " " ൩ വ്ബപ്ട 1൭൩൧. 

12൦ ഠേണ്്ലിണട 07൮ ൨൨൧൧ 10 ൯൩൭൮൭ 1 മടം ൨൦ ൧. ലി 

ബിലാ ൦50 ൨൦ ഉനച്ടടെ 04 152ലലി,' 0 1൨1ടെട വ്വട പ്പി ഡാന 02 

൧൨൦ 27520 മിന ൨ 1115 ്പ്൭൬൩൦. 

10൧ ൧൨, 

൧൧നടന 1900. 

21171൧0൨ 7ഠ 12 1൩൩1 12111 

4. ഠനബ്ബ്൦൦ ൧൧01൩൧൦0 ൧൭ ൨൦ 11ഠ0േദ്ധ 80൧0 ൨ ബട 

1 40൦൦ 1൨൭൭൦ ൪൦0൩0൭ നടി ൨൨൧൦ ന൬൩൭ 0 ൨൩൨൦൭൦ ൨൭൭൦ 

ചിട ദി ടലി ൩യെ 1൨൭൬൩൫. 10 15 10൧0 ൨൧൧ സ്വട നഴ 

10400൩ ഴി] 0൦ യിലി യടി 0 ൨൦൬ 7 211110 സട 0 

1. ധി ബര് ൯൨൩൦ ൨ ൨൧൦ 500 01 ഉചടം ൬0 വ് ട്രാനഡധല 

ഠേബസ്സബിഠ൩. 



ഠ്്ഥ്വട 

വ്വൊല്രള ടക്കം 

നി 11൩൩൭. 

ഠത്പ്ന 1272൦ കാലത്തേ പ്രാത്ഥന 1-9 
ബ്ന 127ദ7ല പൈകുന്നേരത്തേ പ്രറത്ഥന 10-18 
ലട ൩0൪ 11൨ബിശഗ്ബ്നള സ്തുതിയും സ്യോത്രവും 19-37 
ര്ഴണ ഞഗമനം ലി ൽ ല് 38-46 

1൧ിടന്നമട ക്രിസുൂമസ് ം 47-00 
1ഠട൦ 0 ൨൦ ൯622 അണ്ടവസറനം 61-63 
ണെ 1/൦ പൃതിയ അണ്ടു് ം 64, 05 

൦ ൧ഡ൩പ്ടിഠ൩ പരിമ്ലോഭനനറം ടെ, 67 

൧൦ 1210102൩) മഹതവപ്രകാശം “68-70 
05 വ് ൪൦ 1501012൩) മ ഫത്വപ്രകാശത്തിനു പിമ്പു 

[1ടടിഠ൩ട സുവിശേഷവേല ല $ ലു 1 1--830 

0 നോമ്പ് $ ി 61-99 

൨൦ 175510൩൨ കംഷ്ലാനുഭവം 

2൧പ1൩ ഥി ഹോശാനഞായറാഴ്ചു 4 & 100--103 

(വടട ൫ഥ്ലലളുട ഒ൧0 10൦൭൨ ക്രിസ്മൂവിനെറ കഷ്ടപ്പാ 

൭9 മരണവും 104--119 
1099[ല 10൦൦ പെസഹായിക്കു തചേനാദം ; & 190 

25 പെസഹാ . 12.1 --127 
ററി്യട ഖല 173ല പെസഫായിക്കു പിമ്പ് 

11൦ 1.,0170'ട 1൧: കതആഭിനം 4 ച ]198-199 
11൦ ട്വ പരഡ്യാരാധന & 100--143 

൧൦ ൧00൧510൩ സ്വഗ്രാരേംഹണം ി ം 
11൨൧ പു & ക ം ം ളും 

വിറ പെ ത്തെക്കൊസ്ദൃകാലം , 104. 170 
ബറ ഡറി തരിതവഞായറാഴ്ചു ം . 173--176 



1 ൮ധ1ധട 

്ഥഠിമുട പ്ര വ്ന്ബു ത്രിത്വത്തിന്നു പി൯ ഞായറഡുകംം 

13ല്റ൦ 9386൩൨0൩ പ്രസംഗത്തിന്നു മമ്മു 1778 

൧॥ല- 8610൩ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞിട്ടു . ി . 180-- 18 

൦ "7010 ൨ ൫൪0൪ ദൈവവചനം ൽ & 1063-19 

1പ്ല101൨ വിശ്വാസം റ ് ക & . 192944 

[10൦൦ സ്റ്റേഹം ി ം ം ളം ം 21192) 

10൦3 ക്ഷമ ൽ ॥4 ൂ 1?) 

1 011൦3ദ വിശുഭ്ധി & $ . & ല് ൧൧23-29 

വ്വ കൂപ - ൽ . ം' 97-99 

0൧൩5൦0900൩ പ്രതിഷ്ട ഃ ം ടര, ഉദ 

പഠ സന്തോഷം ി $ : ം 2399-29 

൧ സമാധാനം ൂ ി 2൧99-24 

൮ ബറില” ൭൧0 ല് പൂട്ടു അനുസരണം 2409-24 

ദ്ബിര്ദ്മ൦ 20൪ 6601൩൧ ടിവ്യ നടത്തിപ്പും കാവലും 2721-20 

സ്വധാ ൧0 10200൩ ഞോനയുദ്ധവും പരീക്ഷയും 204---200 

ഒലി സേവ ം 970--988 

സ്സ്7വ്സ്നള മറി നിഷേ യ: ു 2841-30: 

2) ലു പ്രാത്ഥന 9 ം ം ം . 303--209 

2ല്ധഥു സങ്കേതം $ ല് ല് ൽ 300, 30 

൧1 നടന്ന ദാനധമ്മങ്ങഥം ം 308 

ടുച്ച്വട്ട' 18 പിശ്രഡ്ധന്മാരുടെ നാഷ്ടകഥം 309313 

121017 18പ്ാ്ട൩ പിഴ്ഡ ബഫ്ട്ിസ്ത . . 314, 318 

13൬ ൩൩ട 02 1൮107൩ ശഗാനം . 316325 

൩0൭ 302001 0 ബ്ബബളു ഞായറാഴ്ച പഠിത്വം ആരംഭം 020. 

920൭൭൦ 8൦0001 ഠിഠദിനഥു ഞായറാഴ്ച പഠിത്വം അവസാനം 2911 

(ബിന്നമ0ഠ0൩ സ്ഥരികരണം . - 328330. 

1101 0ഠസസ്ധബിഠ൩ പിശുഡ സംഡഗ്ലും . 331336 

2101 1ദ്ലന്നഠസ്പു” പി്കഡ പിപാഹം . 337൨34 

ന് ട്ട്(മ00൩ 0 0൪൦ 510൦ രേഗഗികട്ടെ ദധരിക്ക . 342350 

ഥ്ചി വ് ൨൨൪൦ ൧690 ശപസംനൂനം ൂ ി 351356 

0൧ഠന്ഥഥി൦൩ പട്ടംകൊടുക്ക . 357, 358 



പൊരു ടകം [| 

2 11൨05൦ "771൦ 173൦൦] യാത്രാഗിതങ്ങലം വ 359362. 

"ലന സംസഗ്ഗം ം ം ം 309 

൧5൦൨൭00൩ ൨ 2 ൩൧൦൨ പംഭിപ്രതിഷു എ നും 
൦ 02 ൦ 1.൩ രാജാപിനുപേണ്ടി പ്രാത്ഥന 3066, 307 
൦ 4൭00൩൨] ൧൩൯൦൧൩ സാമദ്രാജ്യകിത്തനം 208 

മുല 101 ൨൦ (റബ രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി . 3069 
22765 11൨ബ്ദലിനണ്ണള പിളപിന്നായി സ്ലോത്രം 370--372 

[൦൩൦൧൭] 111൬൩5 സാമാന്ൃകിത്തനങ്ങഥം 373414 
105010൮5 സോേ്രൂടധം ം 1൦ 162: 
൧൦ ൩൧൦ിടെ പ്രത്ഥനാക്രമ ഗിതങ്ങാം പ ൮ 



7 സ്സ 

ല് | 
ലു” ൮0% 
| ം 

തസ ജി 

1 17: ളം ച് 
0 റ്” 1, 1: 

പി 

ളം 

കം. നി 

0 



1102 0 1൩ബ്ട൨ 0നഇബഖിട ൭൩0 

1സ്൩ടേ വ് 3൬൩൩5 1൩ വട 8001 

10൦ ൩൨ ൬൦ ക ഹറ 
[യ ൩07൦ ൮ - -. 
1൩ ൫0൧൩ 0൦ ൮്ഠ൦ (൦൩) വ് 
1ല്ധ്മ 51൩ 0 1ടരേധട നം 
മിന 1൨൦ 0 ൭ഠഠ ൦൩ ൨൩ - 

1 മിഠന, 1ധഠ ൭൩0 1൧൩൦൦ ടം 
ലി] ൨൦ ഉയ റ 1655 (൬൩൦ - -- 
2൦0൧1൦ ൨൭ 0൩ ൧൧൨൩ 00 യേല്! -- 
050 ഉടമ -- ് നം 

മല്ട 17ഠ൩ ൦ 7൦ലിനട 01 ഉള1ഠന 
൩0 ൧൦ 0൧൦൩൦ ൨ ൭00 -- ളള 
£ ൨൫൩൨0 സാന? ലി ക് 
3൩5 ൨൦ ൨൧൦ -. - 
1൨ 21൧0൩൦55 ൩൦൭ ൨ 010 ് 
൦൩ ൦൦ ൨൦ 5൩ ഡാട ടം ന; റർ 
൨൦ ്പ്൧൭൩൦ ൨ 16505 പ് പ 
11 1൦൦, 0 സ്ഥട€ ൽ ന 
10 1൩൦ ് ലം 

107൦ [പഠസാ൩ട ദ്ധി ൨൨൦0൩൦ ലം - 
ടി 1൩ ൪൩൦ 07൩0 ടം ു 
1010 ന൦ ട൭൩01൩ ൭൧ ൧൨൪൦ 000൦ - ന 
൧010 ൨൦ .്ണ വ് ഠി -- 
12010 ഡട, .070, ല്ഠ൩൦ 71൨൦൦ ൩൨0 - ടം 
ടലി ദടടധന൦ം -- 

00൨൦, 11൨0 പ 20൩൦ 0ല്ഠ7൦ധട - -. 

50൧൩൭, മയി, ടവ്ധ൦ ൦ 1൧൧൧൭ ൬റ൬൩ 
1150 0൨൦ 1.70 15 നട €0-ഠി൭൭ ക. ല്ല 
1150 യവാടം മിയ വിട ൨൦ ടിറടട ടം 

13, 



(0൬൩൦, സെ ]ഠബ്ധി, 1൧0 -- ലം 
0൩൦, 1101 ൨105, ഠ്ഥ ടഠഡിട ൩0൧17൦ -- 
0൩൦ 1101൬ ൭02, ബ്ബ 1൨0൭൦ ടം 
(ഠ൩൦, 11൨0 07൦ലഡട 1 ൩ടഠ൩ത. 0൩൦ രു 
ഠ൬൩൦ 0 16 ല് നു യ 
(2൦൭0൧൧0൦ 50170 10൭ ഡിഠടം ല്ഠ ന 

[010൩1൦ ൨1൨൩ ടം റ 

127യ ൬൩൦ ൩൦൦ ല് _. .. 

1:7൦ (1൨൦ സ02ഠിട ൨ 0൭൭൦൦ ൧൩0 10൦ - - 
1൩81 17൨0൨൧, ടഠസ്എ ൧0 5൭൦൦ 

1", 7൭ ൭൭൭൭ 1൨ 1൨൦൭൨൫൪൦ ദി്ഗ്നംടട - 
സലി, പചസ്പ്ധി നം റ ു 
1൮0൨൨൦, 1൦ ൬൦ 0൦01040൦ ടം ന 
1:൮൦ ഠ് ചി 77ഠ൩ 1൩0 ൧൧0 ട൧൭ -- 
1:൨0൨ല൦ ൨ 1൨൦൧൦൧൦൩ ൯൩0൭൦ 1ഠ0ഴ ൧7വ്ഠധ൩ഠ 
10൨൦ 0 നല, 00 ൨ 10൦ -. 
12:67 ൩0, 1 ൩ ൩1൫൪൩ ൨൪൨൦൦ ം ൭ 
21210 ൨൦ ഉഠഠഠര്ി 220 ു 
107 ചി! ൨൦ ടപ൩ടട പി തോ 
1707 സല സ ൨൦ 1.00 - - 
1-072 11 ൩൧൦൦൭ ൭൩0 11൩൦ 272൦ -- 
20൩൧൩ ൨ 8ഠഠഠ ഠ 0൦൭൦൩ 11൭ 10൦ -. 
170൬൩ ൩൦ബിഠട 19 ൩ഠധബലനട 

വ്വീഠനഠധട ൨൩5 വ് ൨൨൧൦ ൭൦൦ 5൧01:൧ - 
(നിണ 0൧൦ 0 13ട' പ്പ്൬൩൦ - 
വിന 0 11൨൦൦, നഴ ൨00, സ്പട ൩10 ളു 
(൦, ലസ ൨൭ ടഠ൬൩ഠയ - -. - 
(ഠാഠ ൧൦ സ ൭0൮ ളു ടൽ 
൫൦0 ൩൦൯൩ 0൩ വ ൨൭൨ ൧൦0 -- 
൫ഠഠ നടെ ൩ ൨ നട്ട ബജ -. 

ഠാഠ വ് ത൦ഴ -- ന 

൫ഠഠ ടഴ൦ റഡ് ഇവട 1൩ - റ 
൫൦൦ ൨൦ 1൨൧൨൦, ഠ൭ഠഠ ൩൦ ൭൦൩ - 
൫൩൦൦ “ല്ട ൭ ൨൧൩ ഡഠനഠ - ലി ്ു 

൩൩: ൫00, ബി ഡി ഗഠേിടേഗേോര് ക 3മ്രി 

07൦: ൫00, ൬൭൧0 15൭൦൧൩01൨൦ 7) - 

൫൩൧൧ 112 7൦50, യ ടെ 11൨൦൦ 5000൧1൩൭  ് 

ദ്ധ്ഠ൦ ൩൦, റ ൩൨൧. 274: 1൨0 നി ' ം 

[[പി1പ്ധചി, 1൦ 5 നടണ ൽ ന 

121, 1൦, നഴ ടഠഡി ളു ലം _ 192, 



4] 

പ് 0. 

1, ന ഠി, 10 15 ല൦ 1,070. റു ടിം 
21%, ട1ന൩൦, വിം ൫00 നു - ി 

21 ൦ മി ടഠഠ ക ദ്ദ 
1, ൫൦ 1൨൦ലിഠ ലട ടന -- റ് ന് 

21% ൫൦ ടഠഥ്നാി ൨ ൨01൭ സലഠടെ ച ത ി 

1 ൨൦ സവി ൨ 10൦൦ ൭൩0 ൯൩൦൩൭൦ ന 08 
൦ ൬0൨ 2൩൭ 200൩ 107 16ടേരട ടു ക 8 
൦ ൬0൨ 0൧൩ ൧0 1ട്വട - ട് - 223, പ 

130൦൩ ൩൦ ന റ 
൦ സ ടല ഇല് ൭൩0 ൧൮൨൩ ം 76, 152, 339. 3447 

10 ൨൦ 1070 - ം 72, 267, 2/2 
| 13101൦, 1300 101൩൦ - ല് 107 
1൭, വഴ, ലി - - 173, 140 
1൬ 9012, വപ്വ്ധി ബം ലെ 20 
സ്സ 11ന്ന ൨ 20൨൩0൭൨൮0൩ ക 381 
ന 1 7ല്ട൦ 11൨൦൦ റ 191 
സ് ടല ൨൦ പ്പ്കണ൦ ഠ് ]൦3ധട ട്ട വ 23 

1, ॥016ടടഠി പ൦ ൨൦ ഠി - 334 

൬ 3 ല്വിഠ വ് ൭൦൦ ലി ട് ടട ൧൧൫ 
2 ഠ് 0 ൨൧൦ ൦നഠടട -- - റ, 231 
2 ൫0 യഠ7൪, 1101 1.00 - -- ലെ 333 
ലി 1110 ടന്ന ടഃ 37 
൦ നഴ 111൦ 107 11൨൦൦ കെ കി ൧7൫ 
0 ൩൨൦ സവ൦൦ ൨ 16ട്ഡട -. ലം 410 
പ ചി സ 1൦3 -- -- ൧൭൧ 
൦ 0 ൨൩% ൨ ൨൨൦ 1൨ ബ്ബ൦ 1൩0 - -- ൧19 
0 51൭൬൦0 0 ൦൩ ൬൬൭ 1,070 -- ലം 390) 
ടറ 81൭0 ൨൩൧൧ ൦൦ 7൨൩൦൧ ൨൩ ൩൦൭൧൭൦0൩ ല് 218 
റി 11൨൦൦ ൬ 1൨0൦ ് റ് -- 402 
ഠലിടിട 10൩൭ _ -- 49 
൨൦ ൩൨൨൦ ൨ ൩൧] ി -- - 274 
റ്റി ൨ നാ _ കം _ 401 
& 7൭൦൩൦0 ൨൦1൧൧ ടം ._ ക 43 
൭5 ൨ സബ 51൨൦൧ -- കം 4 

ടമ, ]ഗസടപിന്ന - ന ക 39] 
ധടദിന്ന, നഴ 1ലാനഴ 1൨0൩൦ ന ം 151 
ടല, 1ഠല- ൨ നഴ ടഠഡ് ടെ 8 86 
ട്ര, നല ൧൩0 ഉഗബ്ഥിം 318 
ട്ട ൧ഠ ടലി! 10 സല ൧൦ ലി പ 36 
ട്ട 11ഠിട ധട ടിവന൦ം ലം ക 323 
ട്ട നടെ, 1115 ബ് സല - [॥ .. [7 । 
ടട, £7ദലിറധട 0൩൦ & ് ൧൫6 
ടട 15 റ 510 ക. ൽ -. 32] 



1] 

ടട, 1:ലോ ൩൦ നെ ൫൨൦ ൩൦൦൧ഠടട ൽ ലു 1ടെധട 10ഴടെ ൬൦ ി ട്ട് 
ട്ധേട, ൬൭ 5൭0, 0 18൦വി൦ിണ ബം ന 1 
ട്ട വ് പ്ലാ ഉദടട൦൨ 17 റ ൽ 1ടേധട ടലി 2൩ 0 ലം 1 ടരേധട, ൨൨൦ ഡാ ഠഡ്ല്ഡ വ് ലി - ഴ് 27, 1ധട0 മട 1 ൭൩ ല് ല്ല 
1൩00-൩2, 1൩00൩2, യീ 15 ൨൨൦൧൦൦ - 
1.0 1൩01൦ 1ല0 - കു _ 22൧, 
1,൦൮0 ധട, ൨൦൮൭ ബ്ബ്ഴ 17൭0൨൦ - ൧87, 
൦ ൩൦ 0 സിറ 11൨൦ സ൩൦൦ 11൨0 ൧൦0 ന ലു 
1.0 ധട ടന ൨ 1115 10൭൦൦ 0൩൨൦൦ പഥ ലി 
1.11: ൭ നഴ ഉ1ഠനിഠട - ന 
1,11൦ ടല 1൧൩൧5 റ -. ല് 
1.0! 11൦ 0൩ടെ സ൩ ലീഠ്ധഠട ടേേധ ി ടഃ 
1,070, ടബ്പ്ടട ധട ം 
070. 1 1൨൦൭ ൮ ട1൨0ഴ ലട 0 0൧16ടട്൩ഥ ക ന 
1,020 1 ഒട, ൭൦ സ 0൨൦ ൨1൩൨൦൦ - രം 336, 
1,070 165൮5, 71൨0 ഠഠ501ലോ -- ടം 
1,070 07 10൦. ൭൨0 ൩൨൧൨ - ലി 
[070 സന്ധിം 207 ചി] ന ബിന്നി -. ട് ച. 

1,1൭5/ല, ൨൨൦ ൬൧൦50 15 7൧൩ - - 
107൦ ൨01൧൩൦55 ൧൦ - -- ള് 
7,൮50 1 മഠ ?--൧൨ഠ0 ബ൧൪-൨൭൩൧0൦0 -- ട: 
7 2൭1൩ 10015 ഡാ (0 11൨൦൦ ് ന 
7, ൨൫00, ൧0 15 1 ൦ 5൧7൧07 റ 
1 (൫൧00, ന 1൨൨൦൧, ബ്ബിം 1 ടന ം ന 
49 1൨0൧൦ 15 1൮10 0൩ ൬00൮൩൧ [ടട -- മൂ 
1, ടട [ 10൦ 11൨൦൦ ന ലു 
79 50൩ ട1ലി1 0൦ 07 ൦5ട ടു കള 

പ്, ൩ ൫00, £ഠ 11൨൦൦ -- ലം - 64, 
പ് സ ഈ ൩0൩൩ 15 ൧൨൧൦ 10൦ -- 
പ് ഠ്വ ൧൮൧ ൨൪൦ ൧1ഠഠഠ ഠ് [ദ്ധ -- 
ഠാ ൨൧൦ ൦ ലി! ഠ്ഥ ൨00 ം 
പ് റയ ൨൦ ൭൭ 15 റല ാ ॥ 12, 

പ്പ്ഠഴ ൨൦ 1ചാഠ്ഥല്ട ടട 0൦ 

0 11൦ടടംഠ് ൭ ൭൩൦൩ 7൨൧50 യട 00൧൦൧0 ടര് 
റ സ്ഥ, ൩17൦൦ -. ം. എ 

റ ഠം, റ ൦0൩൦, [നനസ്ധല് - 
0 ഷേ വ് 765 ൭൩0 81൧൧൩-ടട 
00 ഥ ഷേ, 010 ൩0൦ ലം 



1]! 

പ് 0. 

ഠഠ, 0൦ ൨ല്൧ ൩ 965 235 ലു ന ലി: 
00, ൨൦ 20: വ് 265 ലം ; ലം 34 

പ്യാരാ ലിദ്യു ല് 7 റ ടാ 
ഠേ൬൩൦, പ] ൦ വ്ച്സ്്ധി .. 
ഠേനം 9൩0 ൩൦൬൩ ബി൩ ൩൦ ദബ്ബിം - ി 106 
10൩ വ് 1ബട, 7 01൦ടട്നള് 51൦0൪ - -- 367 
വ്ബ൦ വ് ൨൦ 1൨0൬൩൦ ല് ൨൦൦൦ ച -- 158 
ട്ട, 1 ൨൭൭൦ ഉ7ഠ്ബ്ടറ ി വ 329 

20, 07 ൨൭൦൭ ഃ ടെ ന 3൧7 
| ധട, 1:1൩ ൩050 ഡ൦ന൩ഠസ്ഡി - ര് ണന 32 
(്ചീസ്്ട 07ഠയ ൬൭ 5൦0 0260 - ലം 107 
ലേ ന നല് ൨൨൦ഠട ൨ ക -. ; 54 
0 0 സ ൬൩ ടം ൽ 1977 
19 9 1൦ ൬07൦ ൬൧5 ട- -- 353 
യ 9൩ 27൬൩ഠ0൧-0൦൧3൧ല൧൦ - -- ൧6൭ 
സ്സ10ി, 1൩5൨൧൩ ടഠ010൦ട ക വ - ൧63൭ 
൩ ൩0൭ ൨൦ 260965 ൨ 0൦0 ്ു 143 
17 11650 1൦0൦൬൦ ൧൦ 11൦ പ ന് വ - 168 
നല 1൨൦370 ൨൦൧൦ 15 - പ ് ൧10 

ടട ന൦ ൩00, 0 ഉഹ്ധിം 5ദയിഠ്ഥ - -. ൭ 6 
30, 2൩൦00 0൦൭൦൧൦ -- ല് ് 241, 389 
59൩0 37൦ 1൭ ൦0൮൦65 ലാഠഴ൦ - -- _ 185 
7 ൨0 1൩ ൮൩ -- ലം - മുട്ട 
ടം 11൩, ൧07ലടം 111൬൩ റ വ പി 3 
പടം, ടറി, ൨൦ 1൩ 0 ൨൦൧൦൦൩ - - 34, 41,169 
ചപ്ടം 0൨൦ 1.07 ഴാ ടം -. _ 188 
9, ലീഡമടെ 729 കം നറ -- 194 
വേറധട 27ഠ്പിടം, ൨ഠഠ ൨൧൨൪൨ സഗ കം ക 239) 

[6 ൫൩൦ 1.00 15 1൩ - 32 
ടം ൨൦ ഉഹഘ്ട്വസഥ് ലം - ക 73 
ക] 11 യ, റ 1.70 ി ടം 7 
0൦ 0൩, ൩0൦ ൨൩൨ - - ടട യി 103 
1 ൦ ലട ൨ 1൧ - ടം ജ് ൧36 
0 0 6465, ഠില്റ്ഠ2 ന൦ കം ം ടം ൫84 
[൦ 1൩ 1൨൦ ൬ട വ് 165ധട നു ലം 198, 306 
1ദലഠ൩ 01. ൯൦ )ഠഅ്ധി ടന - ംം മുള 
റ, ദമ്വ൩ 0 11 ഷേ പപ്ഛന൦ - ചി 236, 307 
ഹിറ, 111: 9 51൨൮൧1൧൦൦0 1൦30 ഡട 
11 ഡം ൨൦൦ ൧൨൦ ന്ഡഗ? ലി ം 88, 164 
യെട ൨ 01൦ടടിന് % ൬ 193, 376, 382 
21 ൩൩2 ഴെ റിദ _. 249 

വ്്ധി ടഥിവന 0 0൦ 01൦50 ടെ ന 92 



സു 

൭0൩൦ 0൭ ൦ ട1ഴല- 070 ടീ! 7ംലി: [ ളു ൭0൧0 ൨൪൦ 0പഥിം ൩ -- ന ല് (൧൧0 ഡയ, ടി ഡാ 07 16ടേട ടര് ൭1, 28 
൭൮൨ 0൨ ൩൭ ടഠഡി -. - ് 
൭൦൦ 1൨ വ് 79൦ ലി ന് 136, 177, 
൭൭൦൦൮ ൭൨൦0൧൧, 01൦5ടടഡട - ് 15, 3॥ 

1പി൦൬൩൦൭5 1൨൩ - - € 
പഠ നഴ 11൦ ൧0 1൦0 10 10൦ _ ൽ 
[പില ൨൩൦ 00 0൧൦ ൨01൦ ല് കാ ലം 
1 പഠ ൧൧ 0൨൭ ഗഠടട ് 
ലി] ൩൦ ൨൪൦ 010, ൨10 5൧0൬ . ലി 69, 21 
1 ബി ഠിം ഡട .. ലി . 8 
11൨൦ 1൨൧൦൩ട 0൩൦ ഠഡ്നറ്൮൦൩ - 207, 36 
11൨൦ 10൦൩ പാഠ ക ള് 1) 
11൨൦ ളിഠന ടഠസ്് - ട _. - 6, 
11൨൦ ൬൦൭ മ്വടിവഷ്സ -- _ ൧33, ൧% 
“11൦ ൩0൩൦ ഠഴല- ൨൦൦ - - -- ി 
11൦ 19൩ 0 10൦ ൬൭ ട1ലാ1൧ല൦ഠ 15 ി 401 
11൨൦ 1.00 ബി! ഠേനം, ൨൨൦ പെ ടലി! റുഡല് - - 
11൦ ടലൂച്൩, ഡാനവ്ടം വ് 109 ൧0 ൧7പ്ടം - -. 41. 
൦ ടഥ്ധ്൦ വട ഠല ക ലം ചം എ 
11൨൦ ഡല 10൮൦ ൭൩0 1൧൬ ്് -. 157, 31. 
1൨൦ 01൦ ൨൧0 07൦2൪൯൦0 ഠല- 10൦൩ - _ 334 
11 ൦ിട ൭ വ് 0711൨ -- _ 31: 
1൦൦ 1ട 2 10൩൧൭൩ - ലം ലം 20% 
11൦൦ 15 ൭ ൨൮൧൧൪ 1:൩0 -- ലം 149, 16 
1൨൧൦15 ൨ 1൨0൬൩൦ ലല൩ല ടം .- വ 10. 
11൦൦ 15 ൭ 1൧൩0, ൭ ടന്ന 1൩0 - ടം 26, 16 
1൦൦15 11൦107 ൨ 100 [ -- _ 29 

111ല൦ 1ട ൨0 10൦൦ -- - % ല് 2 

1൦൦ 15 ൨0 സ് ൩ ൨൭൭൦൧ -- 13 

പ്൩൦ 107 ഗല, ൫00 ൨ 10൦ . പി 04: 

110 ഡ൨ഠ0ട൦ പന്പ ഡാ - - 124 

1110൮൧1൨ ൨൨൦ 10൦ ൨ ൫00 ൧ മദഡഥഡ ള് മരി 

റ ൦ ൩൭൬൩൦ ൨ റ ടപ്യലഠ൩ - -. 67 

1 ഡ020 15 ൨ 1൬൧ ട് -. :. 18 

സ്സ പം ടഠിധി൦ട ൨ സ്ഥ - ക _ റ 

സ്സ് 1൨൧൮൦0 ൨൦ 1ഠബ്ധി ടഠന൩ഠ 263, 4 

സുചി ംപ്ംഡ (ണു) ലം -. 3, 251, കി 

സ്സ് ൦0൩൦. 1.00 ൦0 11 വെ ജ ് പി 

7 ടവ: റ ൩൦ ന൦ച്നട ടം ് റ ്  

(71൨ ൨ നബി യ൦൨൩൭൭൧൦ - .. -- 9 

സി റഡ 1൧൦ ഠഠടെ 15 ഘി 



1/6, സട സ്വട? ഃ ലം 

1൩ ൮15 ടലിഗഥഠന൩ 0൧71൩2൩൧ - 
1൧ 1 ടധസ ൨൨൦ ഡഠ0൩ഠ07൩ഠധട ൦൩ഠടട 
൧൦൩ ൨൦ സ്യാ വ് ൨൦ 1.00 ടലി! 50൨൩൧ 
1൩ വട ൭55൩൧ ഡഠ൧1ഠ -- 
11൩ ഡ0൩ 12ല്ട 0111ഠയട ലി 
പം 51൨൧0൩൨൦05 ഡ2൧൨൨൦0 - റ 
120 ൧൧൦ (1൨൦5൦ 111൦ ടട? ക 
20 15 1൦ 1൩ ഴ0൩ഠ൦ ട11 - 
0 15 വട ടഠ ഡല ൭൩൨0 ൩൨൮൧1൦53 ? 
120, 10 ൧൧൦ ൨൦5൦? ക ന 
101 ]ഠഴ സ൦ ൬൩൦012൧൦ 01൨൦ 2790൦ - 
101 ടഠസഥ്ട ൨ 270പ്ധി ഉനച്ടം 
101 ടഠ൩ലൂട ൧൩0 ൨0൩൦ ലം 
ഠ൩ഠിഹ്ഡി ഡഠഗഠിട ൨ ലം ലം ി പ 
00%, 707 0൨൦ സ് 1ട ഠേണ്ന -- 

€ 00ഥ൩ഠ1ടെട 2വ്നട 01 109൦ - -. 
€ സട ൩0 9൦ ൨൧൭൦ ഗ൩ടെ ലി 
1ലറി ൩0 00 €ബബോ൭ല0൩ -. ി 

10൩5 റിദ്ധ1൨0൦൧, സലാ ൩൦ ൩016 
10൩ട 1൩ ടലി നല ഡ്ഥോസ്ഠട ച്ചി; 

. ' 99, 

186, 

105 



1൦൨0൧] 1൩0൦0 

€. 4. 

ന 16: 
൭. 69. ൧൨,541. 6. 
മാ നിയം റം 
] 30. [7 റി ല്ലി 

196, 204, 2908, 209. 
പി 11.25, 280, 
നിം 27 332, 
336 1671൦: 384. 
എയിഴം . 803. 

.. 11. പധ നസബ. 

മം 162, 
0) ന്തം 

[6 

239. ൭240. 372. 391. 

€.. വു്. 0. 

20. 

[.. 4. 

ന ഷി ല് 

76.” 

66. 75. 83. 106. 108. 

113. റ 0. 10. 

134. 14.1, 142. 144. 

129. 70. 174, 

101003, 214, 

2൫൫. 277. 295. 313. 

ന ടര്. 338, 332. 

3. - 307. 374, 76. 

ദു86. 398. 2൧൦൦. 1.2. 3.3. 

1... ഡി ൩൦സട. 

425. 103. 107. 210. 

260. 387. 

7, 1., 1. 

90. 136. 177. 223. 

40. 
91. 

151. 
181. 
214. 
251. 
333, 
394, 

322 | 

14. 
62. 

1 1: 
റിം 
146. 
] 79, 
245. 
320. 
327, | 
385. 
677, 

234. | 

304. 

21. 

൭, 14. 

൭൮, ; 103,450. 65:21, 
220, 227. 243. 353, 363. 

.. 1. ഡ൩ നസ, 

229, 399, 

0. 5, 17. 

൧ 09, 245, “3552, 

2, 4. (17ല്യ്ധ) 

31. 33. 0൦ ക 
52. 50. 64. 76. 88. 127. 140. 
1584. 99% 188 10, 
163 164. 18. 186. 189. 
193" 238. 242. 262. 263. 
269, 275. 283. 288. 290. 
291, 292. 293. 294. 297൦ 
299, 301. 310. 312. 325. 
മുട്ട്, 342 243, 359, 37% 
ടു 378: “380.” 3022) 

397. 404. 407. 411. ൦൭. 10. 

6,9.0.൨ം 

1 14-11. 

6.5.0.൭൧.0.0.0.൭. 

200. 009. 0. 

6.൧.0൦.൧.൦.൧7.0.5൦ 

149, 

6.4.0.൭൦൧ ൦0൦7൭൦ 

402. 

6.5.0... 

12. 18. 87. 318. 



റ്ചിഛ്ചിംം 

168, 274, 284, 321. 

6.൦.4.൦.0.0.൭. 

74. 124. 368. 

6,0.5.0. 

319, 

6൭. 

349, 354. 

൧). 05. 

50. 

6.6.6.൦.6.6, 

മം 29071659, 392. 

€.7.6.7.0.൦.൫.൭. 

35. 

൭.05, 

278, 

൭72. 7൭ 

0 0 എ. 105, 

ന, 148, 309. 334. 

370. 

൭. 65, 

൭, 44, 127. 106. 
330, 360. 383. 

7.6, 7.0. 

1. 316, 323. .337ം 

7 .൪.7.0.൧). 

൦ 00109, ലിം, 6. 
നമ്ം “198, .207ം-., 211. 

270. 306. 329. 365. 

ഥി 

നം ഴ്; മം 
160. 187. ലും . 2129, 

॥ 230. 249, 264, 271. 
338, 356. 77 39% 

സ്സ] 

340. 

120. 

345. 

190. 

. 96. 

1000. | 
റ 

123. 
216. 
417, 

ടം? 

യ, 998. ൦18, 251. 
കി 341൮! 

നിം 

നി. 

7 9.൭, 
206. 

ന്; 
101. 

,4,6,4,6,6.6.4. 
205. 

നിം 
൫9, 

2.4, 

72, 96. ലു 

൭.5.6.2. ൮777 ൧0079. 

267, 272. 

9.0.8.4. 
168. 

9.6... 
4.10. 

നം 
ഒറ, 4൫൭9, 118, 18% 

| 1898, 4187 99. 999.. 289, 
88, മഉഏആആം 908, 0, 333, 

408. 409. 

പി, 

2. 1൭)” 119, 908, 0 
197. ' 2359, 933, 1311, 40, 

മാറ. 8. 

€, 7.6, 7.൦.7ം 

93. 



സി] 

67.6. 7. 7.7. 

സം 

൭. 7.6./7.6.7. 

39൦01, 28. 67, 77. | 
019, 126: 16൭) 1860. 
287, 340, 2൧0. 9. 

മ് പു 

101194 176. 

6.6.0.0. 

32൦ 

൭,൦.0.77. 

286. 

6.൦.0.:ം 

246. 405, 

6.6 6.0. 

95, 

6.൦.൪.൭. 

൧3൫, , (220. 

143. | 

34, 
൫82. 
3 

236. 
400. 

ി 

9.6.0.0. 
219. 

0.6.6.0. 

362. 

99.97, 
300. 

0൭, 7/0 ൨005 

1544 217,235, റ്, ലം കിള 

315. 

270..20.5. 10.20. 

9), വ്1,. ച% 222. 

്, 

0,0.20,0. 

“ 220. 

20,7.20.7, 

348. 

0.20.0.0.6.4. 

250. 

4 (75. 

104. 
359. 

൫74 
3077. 

218. 
3773, 

241. 
369, 

20.70..77. 

30. 

പം 

224. 248. 

17.70.7.70. 
192. 276. 

പ 0..4ച40ി...70ം 

ലം 

റ്്. 70; 
254. 

4 7ടം 

202. 

289, 

153, 
279. 

225. 
302, 

247 
301. 

2 2:0.72.0ം 

273 

22.2 ,22.. 

2൭0. 



111011 017 11150 1,111 

ആദ്യവരി അകാരാദി 
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ആദ്യന്തമില്ലാത്ത നാഥസ 
ആല്ൃയപിവാഹനാമിര 

ആനന്ദിച്ചു ഘോക്കിപ്പി൯ 
ആപതഖേദകാലത്തിരു 

ആയുധവൃഹി മുത്രം 

ആരുടെ ചിന്ത ദൈവത്തില് 
ത്തൃവ സിച്ച മുനുഭവച്ചനേ നീ 

ആശിക്കുമാരി ഉണ്ടാകും 

ആശ്വാസപപ്പദനേ 

ആശ്രുയിക്കുന്നിതാ ആശീ൪ചടിക 

ഇന്നു തിരും വക്ചത്തില് 
ഇന്നേയോളം ശൂണച്ചോനേ 

ഇന്നോളം അറിയാചൃമ്ള 

നമ്പ്പ് | 

9) ഇമ്പ മമാടാശിസ്സകഠം 
194 ഇമ്മാനുപേല് തന് ചകങ്കതില് 
00 ഇവിടെ നാം ദുഃഖിച്ചു 

0 
ടു ഈ ആലയത്തെ കത്താ നിന് - 
ഉദ ജ? വകലിത എന്നെ 
൫3 ഈ ലോകത്തില് നാം പാക്കുമ്പോഠം 

2 
] 94 
0 
൭00 

940 | ഏടുക നിനെറ ക്രൂശിനെ 
93 എനിക്കായ് ചിന്തി നിര രക്തം 
റ ഏന്നാത്മരക്ഷക൯ യേശു 

2591 | എന്നാത്മാവേ ദൈവജനത്തിന്നു 
107  എന്നാത്മാവേ വാഴുക നി 
201  എന്നിടയ൯ യേശുവേ 

199 എന്നിടയ൯ സ്റ്റേഫരാജ൯ 
൭ എന്നെ നിത്യനാശമാഗ്ലരം 

111 ഏന്നെ രക്ഷ്മിപ്പാ൯ ഉന്നതം വിട്ടു 
31% എന്നെ പിണ്ട രക്ഷകമനെറ 
1 എന്നെ വിട്ടെടടത്ത നാഥന് 
1 എന്നെ സ്ൃൃക്ട്ിച്ച മാ ദൈവം 

൫8  ഏന്നേശു ത൯ വിലതീരാ 
൫ എന്നേശുവിന൯ു സ്നേഹം 

ട്ടു എ൯ ആത്മ താരകേ 
മൂ എന് ആത്മ സ്നേഹിതാ 
ണ്]  എന൯ ആത്മാവിന് ആദിതൃയനേ 
269 ഏന൯ ത്തൃത്മാവേ ഉണരുക 
റ) എനു ആത്മാവേ കേക നി 

9 എനു ആത്മാവേ നി ദുഃഖത്താല് 
റു ഏന് ആത്മാവേ ചിന്തിക്കുക 
160 എസ ആശ യ്േയേശുവിരു തന്നേ 

ഏന് ജീവനാം പഎു൯ ദൈവമേ 
61 ഹു൯ ദൈവമേ നടത്തുകെന്നെ നീ 

209) എസ ദൈവമേ നിശ മേശമേല് 
904 എന് നാഥനെ ഏററൂചൊത്വാ൯ 

തുത്തരഹഫിമാ്രികഠം 

ഉഭിച്യയന്നിപ്പോളിതാ 
ഉന്നതത്തില് മഹത്വം 
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എന് നിമിത്തം പോകുക 
പാപഭാരം ചുമന്നു 

ഏന് പ്രതിജ്ഞ കത്താവേ 9 | 

ഏ൯ പ്രിയ൯ എനിക്കവൻ 214 

ഏന് പ്രിയസെറ സ്വരം 215 

ഏ൯ ഭാരതാവങ്ങഠം നീങ്ങിടുമ്പോഠം 104 
യേശു എ൯ പ്രിയ൯ 

ഛഏ൯ യേശുവെ മത്രേം ഞാ൯ 
എസ രക്ഷകാ മറക്കല്ലേ 

രക്ഷകാ ഏ൯ന ദൈവമേ 

രക്ഷിതാവാം യേശുവേ 
ഏഎ൯ വനജിവിതം ഏന്നു തിരും 
എന് സ്നറേഹംദൂലം ഞാ൯ 
എധെറ ഇടയ൯ യഫോവാ 

എനെറ തോഴരേ കൊടി കാണ 

എന്തു നല്ലോര സഖി യേശു 

എപ്പോഴും ഞാ൯ സന്തോഷിക്കും 

ഏലല്ലാജനങ്ങമും വരീ൯ 
എല്ലാരേം പാടി സ്മൂതിപ്പി൯ 
എല്ലാരും യേശുനാമത്തെ 

ഏട്പ്പെട ശിശുവാഥീ 

ഒന്നുമില്ലായ്ത,യില് നിന്നെന്നെ 

ഒന്നും ഭയപ്പെടേണ്ടാ 

ഒരാണ്ടുത്രടെ കഴിഞ്ഞു 
ഓ ഛിന്തികു മേല്മന്ദിരം 

ഓടിക്രടടടിസ യേശുവോടു 

കണ്ടാലും യേശു വരുന്നു 

കത്തനിരത ആത്തു സന്തോക്കിക്ക 

കത്തനെറ ര്രടെന്നും 

കത്ത൯ തന്ന നത വാഗ്ദാനം 

കത്ത൯ എന്നെ നടത്തുന്നു 

കത്താ കൊട്ടുങ്കാററടിക്കു് 

കത്താവിനെ നാം സ്തൂതികു 

കത്താവിന്നാലയം മഫാ 

കത്താവു വരും ലോകവും 

കത്താവു പാഴ്ച്ന്നു 

കത്താവേ എന്നെ കോപ്പമായ് 

കത്താലേ എന അന്ത്യനാമിരു 

കത്താ ഭ്രൂത൪ സവിതാ 

കത്താവേ നിവെറ വചനം 

കത്താവേ നിനെറ നാമത്തെ 

കത്താവേ നിമനെഠ ആലയം 

കത്താവേ നീ ഇന്നേരത്തിത 

കത്തവേ നീ ഈ നേരത്തില് 

ന്്പ്വ് | 

16 
11, 

ക് 
26 
906 
ളു 
924 
990) 
117 
333 
0 
03 
2 
കു 

419 
ക്ര) 

409 
ളു 

1909 
ലു 
159 
(8 
9 | 
7 | 
ലി 
കു 
200 | 

4 
3 | 

196 
3 
പ? 
ല് 
100 | ക. പോരാളിയായ് നിലം, നീ 
930 | 
101 
217 
1595 | 
1/1 
1/0 | 

1741012% 01 1197 1,12418 

കത്താവേ വരേണമേ 

കത്താവേ സ്വഗ്ലത്തിരുനീന്നു 
കത്തുകാഫലം യുഗാന്ത്യകാലത്തില് 
കത്തുനാളാകും ശാബത 

കരുണയുട്ള യേശുവേ 

കരേറിപ്പോയെ൯ രക്ഷക൯ 
കലാശിച്ച കഠോരപോ൯ 

കാടടറിയാട്ട ഞാ൯ 
കാണുംവരെ ഇനി നംം തമ്മില് 

കാത്വറിയില് എ൯പേക്ഹോ 
കാല്്വറിമേല് മരിച്ചേശു 
കാൽവറി മുടി മുഴങ്ങും 
കാതവാരിയോലവും 

ക്കുഞ്ഞാടി൯ രക്തത്തിലുണ്ടൈനിക്കായ് 
കുറെ വക്ഷങ്ങ൦ പോയ് 

ക്രൂടെ പാക് നേരം വൈകുന്നിതാ 

പ മനോഹരം 
കൂപയുള്ള ത്രീയേകനെ 

കൂപയുള്ള രക്ഷിതാവേ 

കേഴ ആഗമനത്തില് ആല്ല 

കേശക്ക എഏനെറ ആത്മാവേ 

കേടക്ക ദൂത സരുസ്വരം 

കേ ആത്മാവേ ദ്ദുതരീ൯ 

കോംക്ക കാഫള ധ്വനി 

ക്രിസ്ൃന്മേത ചാരി ത൯ 
ക്രസ്തൂ എന്നോടു ക്ക മിചതുപോല് 

ക്രിസ് നമുക്കൊരുക്കും 
ക്രിസ്തടൂലം നാം പ്രാത്ഥിച്ചാല് 

ക്ര്സ്മൂയേശു എവിടെ ? 
ക്രിസവിനെറ ഭാനം എത്ര മധുരം 
ക്രിസ്മുവിനെറ സുവിശേഷം 
ക്രിസ്മുവി൯ സ്നേഹത്തില് 
ക്രിസ്ത വിണ്ടും ജിവിച്ചു 
ക്രി ച്ലസൈനൃമേ വാ 

ടട ശി൯ പചടയാളികഠം 

ക്രശേോട്ട പോകുന്ന 

ക്രൈസ്ത വരേ വന്ദനെക്കണ്രി൯ 

ക്രോബീം സ്ര്രാഫിം വാക്ടകമെ. 

ഖേദികേണ്ടാ ആത്മാവേ 

ഗെത് ശമനേ ചെന്നു 

209 
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10 
1106 
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॥ 

945 
103 



ആദുൃവരി അകാരാദി 

ഗോശാലെ ജാതനായോനെ 

ചേരുമേശുവിത ദിനം 

ജൂലാശയെ പട പവപൊന്നു 

ജീപനുണ്ടാം ഏകനോട്ടത്താത 

രധടുതിയായി പോകുന്ന 

ഞങ്ങള് മദ്ധ) വന്നു കത്താ 

ഞാനെന്നും എഏ൯ യേശു 

ഞാനയോശ്ൃ൯ ശുഭ്ധനാഥറ 

ഞാ൯ ദിനംതോഴും 

ഞാ൯ യേശുവില് വിട്ടെല്ലാം 
ഞാ൯ വരുന്നു ക്രൂശിത 
ഞാ൯ വാതുക്കത മുട്ടന്നിതാ 

ത്തകന്ന ഫൃദയത്തിങ്കത 
തന് ത്തി ചാത്തിയും 

ത൯ ജീവനെയും തന്നെന്നെ 
താതാ സുതാ ശുദ്ധാത്മാ 
താഴെ സഭ മേലിര സൈന്യം 
തീന്ര പകല്ലാലം 

ഭിനലയാലോ ദൈവമേ 
ദുഖ: ത്തൃത്മാപേ 

ഭൂരെകാണും വെടി ദിപം പോര 

ദൈവകുഞ്ഞാട്താ 

ദൈവത്ി൯ കുഞ്ഞാ 
ദൈവത്സിനസെറ ഇക്യത്തിന്നും 

ദൈവത്തിയനെറ വുത്രന്മാ൪ 
ദൈവത്തിന് പുത്രനാം 
മദൈവത്തിന പൈതമച 

ദൈവത്തിനെറ സ്നേഹംമ്മലം 
ദൈവഅിസെറ സുപിരശഷം 
ദൈവത്തിനു ഹിതം അനുസരിപ്പതു 

ദൈവത്തി൯ ഫിതം സദാ 

ദൈവത്തെ നാം സ്നേഫികണം 

ദൈവത്തെ സ്കൂതികു 

ഭദൈവപൃരമാം സിയോനെ 
ദൈവമേ ഈ തആണ്ടിനെ 

ദൈവ്വാമ കേഷക്കക 

ദൈവദമ തിരുവചനം 

ദൈവമമ നി൯ അറിവാലെ 

ദൈവമ നി൯ സ്നേഹത്തോടെ 

ദൈവമേ മഫാപാപിയാം 
മൈവമമ രക്ഷികു 

നമ്പ്വ് | 
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ദൈവ:മ വിശുദ്ധമാം 
ദൈവം ത്മാൻ൨ വന്തുതുക 

ദൈവം ത൯ മമ്മമോരോന്നും 

ദൈവം നയയേ ചെയ്യ 

ധ്പനിക്കും അന്ത്യകാഹഫലം 

നയന്മെകെല്ലാം കാരണര്നേ 

നമ്മുടെ കത്താവാം യേശു 

നല്ല പോ൪ ചെയ്തു ധൈധയ്യമായ് 

നല്ലിടയനാം യേശു രക്ഷക൯ു 

നല്ലൊരു രക്ഷകാ ഏന്നെ 

നല്ലുക ദൈവമേ 

നത ഭാധഗ്യരാജയം കാണ് 

നാം ദൈവകൃപയിത 
നാശപാപികമെ രക്ഷ്മിപ്പാ൯ 
നിത്യനാം പിതാവേ 
നിത്യനായ യഫോവായേ 
നിത്യമായി സ്നേഹിച്ച 
നിത്യവിടൊന്നുണ്ടതു 
നിന്നന്തികെ ഞാ൯ പാക്കട്ടെ 

നിന്നെ വേണം സദാ ര 

നിന്നോടൌട ദൈവമേ 

നിന്നീടി൯ യേശുവിന്നായി 
നി൯ കരുണകശ കത്താവേ 
നി൯ കൃപയലൈ ഭൈവദമ 

നി൯ തിരുരക്തം ചിന്തി നി! 

നിനു വേദം എ൯ കാലിന്നു 

നി൯ സ്വന്ത നാമത്തിന്നു 

നിനേഠതെന്നും ദൈവമേ 

നിത'മാന്മാരിന൯ രൂടാരങ്ങളിത 
നി ക്ഷീണിച്ചോ നി വലഞ്ഞോ 

വകാരണെം നിന്നാത്മാവെ 
പരി ശുദ്ധ൪ പാടുന്ന കേഠം 
പരിശുദ്ധാത്മാവേ നിന്നാല് 
പരി കഷാനാഠം യേശു 
പാടി ഇമ്പ ഗീതം 
പാത അറിയാത്തോരെ 
പാചക്കടം തിക്കുവാ൯ 
വപാപത്തി൯ പ൯ പവിക്ഷത്തെ 
വാപപാശത്താത ബദ്ധന്൯ 
പാപഭാരം ചൂുമന്നോനാം 

പാപിക്കായുള്ളോരുറപ 
പാപികളെ. രക്ഷിചിട്ടവാ൯ 
പാപികളേ കേട്ടകൊഠ്ംപി൯ 
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൭.41 

വാചിക്കേക ആശയം 
പാപം ലോകത്തിരു വന്നതാത 

പാപം ചെയ്ൃതിനാലുല വാം 
പാരം തആആനന്ദത്തോടെ 

പാരിൽ നിനക്കു സുക്ഷിനിന്ന 

പിതാവേ നീനെഠ ശക്തിയും 
പിതാവേ സ്റ്റേഫം ഞങ്ങളില് 
പിശാച്ച ജഡം ലോകവും 
പിള ന്നോരു പാറയെ 

പുതുവത്ന്രത്രിനു 

പേടിവേണ്ട ലേശം 

പൈതങ്ങളേ. പരുവി൯ 
പൊൌന്നേശുവേ ജീവനാഥാ 
പൊൌൊന്൯ പവെള്ളികലെക്കാഠം 
പ്രാത്ഥന കേശക്കുന്നവനേ 

പ്രാത്ഥനയി൯ നത നേരമേ 
പ്രാത്ഥിപ്പാ൯ പഠിപ്പിക്കേണമമെന്നെ 
പ്ര്രേതക ല്ലഠറയെ 

ബഫ്രമാനം മഹത്വം 
ബേതൃതഫേം നല് നഗരിയില് 

ി 

ഭൂക്തന്മാര ഒക്കെ ജഗത്തില് 
ഭയപ്പെടായ്ക്ു, നീ 
ഭാഗ്യരാജ്യമൊന്നുണ്ടതില് 
ഭൂലോകമാം വനാന്തരത്തിലൂടെ 
ഭൂവാസികകം സവ്വരുമേ 
ഭൂവില് എങ്ങും നിങ്ങഗം പോയി 

മത്വനാമിീ ഞാനശുവെ 
മഹത്വ ദൈവദൂതരേ 
മുഫത്വ പ്രഭ മരിച്ച 

മഫത്വമുഒള ദൈവമേ 
മഹത്വം അതുന്നതന്നു 
മഫാ വൈദ്യനു സ്ഥീപത്തു 
മാ ദൈവമേ നിീയെ൯ സഖി 
മാനവരെ രക്ഷ്്ച്ചിട്ടപാനായ് 
മാനം മഫത്വം സ്പനോത്രം 
മാ പരിശുഭ്ധാത്മാവിനാല് 
മാവ്യിലെത്ങഗം നാമമേന്തി 
മുട്ടിമുട്ടി നില്ലതാ൪ 
മുമ്പേ പോക ന്നോ ഭ്രാതാവു് 
മുതുപി ല്ലഫൊ സ്വ൪പൂരെ 
മേദിനിയില് ശുഭമായ്ക്കി 
മോഭമതും വിശ്രാന്തി 
മോദവാത്ത കേട്ടു നാം 
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ഡ്യഭഹാവ അല്ലാത്തെ 
യഹോവ സ്വസ്ഥനമളിനെ 

യഹോവാ ഏസെറ ഇടയ൯ 
യഹോവാ നിനെറ പരിചലേക൯ 
യഹോവെത്തന്നെ വന്ദിക 
യദൂശലേം എ൯ ഭവനം 

യെഠൂുശഃലം യെദുശലേം 
യേശു ഇന്നു ജനിച്ച 
യേശു എന്നപോത 

യേശു എന്നുള്ള നാമം വ൯ മധുരം 
യേശു എന് രക്ഷക൯ 
യേശു എ൯ സ്വന്തം 

യേശൂ കത്താ കരയുന്നേ൯ 
യേശുകത്താ ഞങ്ങഗം നിന്നോടു 
യേശുകയ്യ്യില് മാ സ്വൈരം 
യേശു കാരുണ്യവാ൯ പിളിക്കുന്നു 
യേശു ചൊല്ലുന്നു നന്നായ് 
യേശു തെറ ജനങ്ങശക്കു 
യേശു തെറ ദിപ്യസ്റേഫം 
ദയശുനാഥന്൯ ഉയിത്തു 
യേശുനാഥാ നി൯ മുഖം 
യേശുനാമം ഏത്ര ഇമ്പം 

മയശു നിന് തൃപ്പാദെ 
യേശു മാത്രം ശരണം 

യേശുരാജ൯ ജനിച്ചു 
യേശുവി൯ തിരു പാദത്തില് 
മയശുവി൯ ദിപ്യസ്സനേഹം 
യേശുവിസെറ ആഴ ഞാ൯ 
യേശുവി൯ ശബ്ദും ഞാ൯ കേട്ടു 
യേശുവെ ഞാ൯ കട്ടെത്തിയേ 
യേശുവെ ധ്യഠനിക്കുമ്പോഠം 
യയശുവെ നിന്നെ ഞാ൯ എന്നും 
യേശുവെപ്പോലുണ്ടോ ഇത്ര 
യേശുവേ നിന സ്റ്റേഫം 

യേശുപോട്ട ഷേശുപോട്ട 
യേശുസ്സ്റേഹം ഓത്താത്തു പാടാം 
ഉയശു സ്സ്റേഹിക്കുന്നെന്നെ 
യേശു സെമ്യവാനേ 
യേശ്രു എന് തആൃത്മ സഖേ 
യേശ്രു യേശ്രു രക്ഷിതാവ 

രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ ഏകമായ് 

രക്ഷക യാത്ര ചൊല്ലും മ൯ 
രക്ഷകനെ ഭദിവ്യസ്സേഫാത 
രഛഷകനാം യേശുക്രിസ്മവിത 
രക്ഷ നല്ലം നമേത്തിന്നായ് 
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ആലൂവരി അകാരാദി 

രക്ഷ രക്ഷ ഇമ്പസ്വരം 

രക്ഷാവല്ലഭ൯ ക്രിസ്ൃ൯ 
രക്ഷിതാവിനു രക്തമാദ്യം 
രാജ൯ ദാവിദ്മൂരിത പണ്ടു 
രാജാധിരാജാ മേരനിന്നു 
രാത്രിയിതാ വരുന്നു 
രാത്രിയില്ലാ സ്വഗ്ഗേ 
രാപ്പകതതേും കാക്കുന്ന 
രാവിലെ എഴ്ചനേറഠറു നി 

ലോകരക്ഷകനാമേശു ക്ഷണിക്കുന്നു 
ചോകരക്ഷാകരനാകും 
ലോകരെ രക്ഷിപ്പതിന്നു 
ലോകരെ രക്ഷധിപ്പാനായി 
ലോക ശോക സാഗരെ ന) 

വ്വാനഭൂമിയി൯ സ്രക്ട്ാവു" 
വാനേ ടിപ്പി നല്ലിടുടം 
൨ാ വരിക ഇമ്മാനുവേല് 
വാഴ്കൂപ്പെട :യശുവേ 
പാക്കി വാക്ക്രിന യേശു രക്ഷകനെ 
വവാക്ടര൯ ദേഹി! സ്വര് രാജനെ 
വിരഞ്ഞോടി വസാിടി൯ 
വിശുദ്ധ ടെദവ കല്പന 
വിശ്വാസികളേ വാ 
വെറും കയ്യായി ഞാ൯ ചെല്ലമോ 
വേട്ടയാലോടി കൂ്ക്തിച്ച 

വേദനയില് അഹൊ എന് 
വേല ഇപ്പോഗം തിന്റല്ലൊ 

വൈകാതെ അടുത്തു വാ 

ശങക്കയെന്നെ രാവിലെ 
ശമിപ്പാ൯ നിലത്തിൽ ദാഹം 
ശാബത എന്നാത്മാവിന്നു 
ശുഭ്ധ ശുര്ധ ശുഭ്ധ സവ്വശക്ത 
ശുഭ്ധ ശുദ്ധ കത്താ ദേവ 
ശുദ്ധ ദി൮) ഗ്രന്ഥമേ 
ശുഭ്ധാത്മാവേയെന്നെ പാപ 
ശുദ്ധാധിക്ൃം നല്ല, 
ശുദ്ധികകായ് നീ യേശുസമിപെ 
ശോധനയില് പിഴല്ലെ 
ശോഭയേധും നാടൊന്നുണ്ടുതു 
ശോഭിത പട്ടണം 

സത്യമുന്തിരിവദ്മിയാം 
സതൃവാനാം ഭൈവത്തി൭െറ 
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സന്തോഷകിരീടം എനിക്കായുണ്ടട് 
സന്ധ്യ സൂ്യാസ്തമന മു൯ 
സഭയ്യ്ലേകാടിസ്ഥാനം 
സമാധാനം ഉണ്ടാക്കന്നോ൪ 
സമാധനം ഘഏണ്ണ സഥാധാനം 
സവ്ൃത്തിന൯ രാജനാം 
സവ്യരാജ്യ ദേശക്കാക്കായ് 
സവ്യവലോകത്തി൯ താതനെ 
സിയോനിലേക്കു യേശു 
സിയോനി൯ കുമാരി നി 
സിയോനേ തുറക്കെനികായി 
 സിയോ൯ രാജന് ജയാമളിയായ് 

സ്രക്ട്ാവാകുന്നോരാത്ഥാവ 
സൃുക്ട്രിപ്പൊക്കെയുമെ 
സേനാപതിയി൯ ശബ്ദം 
സ്ഥലം ഉണ്ടിനിയും 

സ്ഥിരവാസം ഇല്ല ലോകെ 
സ്മൂതിച്ചിടി൯ ഘോകഷ്മാനുര 

സ്ലോത്രം രാവിന നമന്മെകഷായ് 
സ്ത്റേഫത്തി൯ ഇടയനാം 
സ്റ്റേഹമാകുന്ന പിതാവേ ത 

 സ്തേഫമാമേശു ശേറി 
സ്ക്റേഫാദ്രനാകും താതനേ 

സ്വഗുതാതാ അഗാധമാം 
സ്വഗ്ലത്തില് സന്തോഷം 
സ്വഗ്ഗ മണവാഭലനേ 
സ്വഗ്ഗയെറുശലം 
സ്വഗ്ലരാജപു ത്രമേ 
സ്വഗ്ധസ്ഥപിതാപേ 
സ്വഗ്ഗിയ പ്രാവാം ആത്മാപേ 
സ്വഗ്ലിയപ്പമേ നീ താ൯ 

സ്വഗൃഹം വിട്ട ദൂരത്തു 

സ്വ പ്രവേശിച കത്താ 
 സ്വഗ്ലറേ സിംഹാസനം ചുററി 
സ്വശ്ശ്ോന്നതേ നമുക്കുള്ള 

സ്വികരിക്കെ൯ ജീവനെ 

ഹല്ലേലൂയ്യാ ഉയിത്തേശു 
ഫടല്ലല്ലൂയ്യാ സ്വഗ്ഗശോഭ 

ഫാ ഏത്ര മോദം ഏ൯ 
ഫാ യേശ്രു ത്തൃത്മ വൈല്യനേ 

ഫേ ഭാഫിക്കുന്നോ൪ വരുപി൯ 
ഹേ മൃത്യുവേ ഭയങ്കരങ്ങളിരു 
ക്ഷേഥമുംരാ നിദ്രാശേഷ്ഷം 

ടത്തി 

വി! 
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കം 1) റ) 
ി യ, ി ശു പ 

ഴെ ച ഛു 

ഴ് ട്ര ധര് 

ന പി കിമു 
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കാലത്തെ പ്രാതഥ൧ന 

1,- 1 

ആദത്യ൯ പ്ര ഭാതകാലേ 

ത്തനന്ദമായി് വിള ങ്ജുമ്പോഗം 

ആടലൊഴഷിഞ്ഞെന്നാത്ഥാവേച 

ത്തരംഭികു നി൯ കൃത്ൃങ്ങശ. 

നിദയിലെന്നെ ഏററവും 

ഭദ്രമായ് കുത്തേ നാഥനേ ! 

മുതുുവാം നീദ്ര തിരുഭമ്പാഗം 
ശുഭധാ നി൯ രൂപം നല്ല,കേം 

ബാലസ്ധൂയ്യനെറ ശോഭയി (ത) 

ആകവെ മാറും മഞ്ഞുപോത 

ചേലോടെ൯ പാപമാം ഹിമം 

നീക്കുക സ്വഗ്ലൂസൂഷ്യനേം 

ഫഎ൯ ചിന്ത കഥ്മഥംം വാക്കുകശം 

മുവഠും നീ തന് ഭരിക്കുകം 
ഹുഭയേ ദിപ്യതേജസ്സി൯ 
കാന്തി സദാ വളത്തുക. 

സവ്യാശിഷത്തി൯ താതനെ 

വാഴ്ക പി൯ ലേകേരാകവേ 
വാഴ്ട്രി൯ സ്വഗ്രസൈന്യവുമേ 
വാഷ്ക്രിനു പിതാ പുത്രാത്മനെ. 

൧ വി 

(. )- 

ഉദിച്ചയന്നിപ്പോളിതാ ക് 
ആഭിത്വയ൯ ശോഭയായ് 

രാവിന് ഇരു പോകുന്നിതാ 

സപവ്വവും തുക്ട്ിയായ്.. 

കാണുന്നിതില് ദേവന്നുടെ 

നന്മയെ ചെമ്മെ നാം 
തന്൯ നാമത്തിന്നു പാടിട്ടം 

എന്നും സ്ത്കതികഗം നാംം 

വെളിിച്ചത്തി൯ പിതാവു താന 
ഫുന്നുള്ളിത ശോഭിക്കും 

സംഘണ്ണതപൃനാകും ഞാ൯ 
എ൯ പാപം നശിക്കും. 

തന് തോട്ടമാം സഭയതിത് 

തനു ആത്മദാനങ്ങഠം 
വമന്നുയരും മേല്ല,മേരു 

തന൯ു നിതിഫ്ലങ്ങാ.. 

നി൯ വരവു പ്രതിദിനം 
ത്ൃദിതൃയനേശൂപെ 

കാത്തിരിക്കു ന്നേ നിഷ ജനം, 

അരുധത താമസം .? 



്ശ 0മ്ധസ്ദ 2 

൬൦ നിന്നെ കാണാന് വാഞ്ചമയായും 4 
ആലസ്യം ഏറിയും 

ആത്മാവും മണവാട്ടിയും 
ചൊല്ലുന്നെ “വന്നാലും. ? ല് 

൩. 

, 0൩൭൩ ൩൩൦: “117 7൧5൧" |. 

ടം ഴി; 

സ്നോത്രം രാവി൯ നന്മെക്കായി 
൯ പിതാവേ, നന്ദിയായി 

എ൯ പാപം യേശു ദൂലമേ 

അ൯പേടൈെ ക്ഷമിക്കേണമേ; 
നിന്നിക്കും ചെയ്യീടുവാ൯ 
എന്നെ ഏളല്ലിക്കുന്നു ഞാ൯. 

രാപിലേ വരുന്നിതാ 
ഞാ൯ നിന് സന്നിധൌ നാഥാ 

എന്നോടട വേദ പ്രമാണം 

മൂലം സംസാരിക്വേണം 
നിന ഹിതം ഞാ൯ സവ്യദാ തി 
ചെയ്ത്ാ൯ു കൃപ തരിക. 

ക്രിസ്തുപിത ഞാ൯ രം ദിനം | 
പാത്തിടാന൯ തുണെക്കെണം 

സപവ്യഭനരം ത൯ ബലത്തിൽ 

ഏണ്ണുമായ ആശ്രരയത്തില് 
ജ്ീവിപ്പാനു ആത്മദാനേം 5 
നശക വിശ്വാസത്തെയും 

ഇന്നത്തെ ഏ൯ ജീവിതം 

നിന്നെ ഏല്ലിചീടട ന്നേ ; 
ഇട്ട്നെ ഉ ണ്ടാകുവാനായ് 

ഉള്ളതെല്ലാം നി൯ ഫിതമായി് 

കൈകൊണ്ടിട്ടപാ൯ സദാ 
നതകേണം കൂവ താതാ: 

പിണുപോകില് തതക്ഷണം 

ഞാന് അന്തപിക്കണം 
സ്്ോത്രം ചെയ്യും എല്ലാററിന്നും 

നിന്നോടടകരൂടെ നടന്നും 
സ്വ൪ഭാഗ്യം ഇത്ങിദിനം 
അനുഭവം ത്തകണം. 

൫൦ 

൨൦൭ 

വ. 2. 
രാവില ഹഴ്ഴനേറഠു ന് 

രാത്രി സുഖം പ്രതി 
രാപ്പകരു തന്ന കത്താവെ 

രാവിലെ സ്ത്രതിക്കു. 

രംപ്പകത നിന്െറ ഫഎടയം 
രംശന് കാത്തുകൊഷശവാ൯ 

രം ജന്മ മായ ബാധിക്ക (ത് ) 
രരം ക്ഷണം പ്രാത്ഥിക്കും 

അന്നന്നുജള ആഫരരേവും 
ആവശ്യമായതും 

ആരോഗ്യം മറെറല്ലാ ഗുണം 
അവശ്യം ലഭിപ്പാ൯. 

നിഗമം കോപം മോഹവും 
നിന്നില് ഉ ികകയ്ക്കനേ 

നിത്യാത്മാവി൯ സദാ കാവല് 
നിനക്കുണ്ടാകുവാ൯. 

ൂവ്വികാരം ജഡ മയം 
ൂല്ലോക വൈരത്വം 

ദൂരാത്മാവേ ജയിപ്പാനും 
ശക്തി തന്നിടെണംം 

൫) 

1ധന൦: “77൮ 7/൦ 502770 0" 

0. ടം 8. 
ആത്മാവേ നി ഉണരെണേ 

ആഭദിതൃനോട്ുട ക്രടെം 
അന്നന്നുള്ള കൃത്യം ചെയ്ത്താ൯ 

അല്ലം മടി കരടാതെ ; 

ആരോഗ്യം ഏണ്ടു ദൈവത്തെ 

അവശ്യം പ്രാത്ഥിക്കെണംം 
ആ വല്ല നാമം സ്കൂതികാം 

ആയതേററവും നന്നു, 

കാലം വൃഥാ പൊയ്യ്യായതു 
കാലം ചെല്ലാതി ടാക്കാം ; 

കലോംശമാം ഇട്ടിനപും 
കാലാന്തമാഷ്ക്കുരുതാംം 
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താലന്തുകളാത നാമെല്ലാം റ് ൭ 

തല്ല്ഛാലം തനു വ്യാപാരം, ൽ) 
താലഷ്യത്തോടെ ചെയ്യിടാം 1ധന൦ : * 11720 ൦ //൧൭൧ 7740 5/4 

ററ നന്നും ന വള; നി് 
൨. സ്വയ നടപ്പും സത്യവും ചം വാനഭ്രമിയി൯ സ്രക്ചാവു 

സരുഃബാധാന്തക്രണം താതസൂതാത്മ ദൈവം 
പട്ടാപ്പകല് പോലാകണം നീ രാപകലി൯ ദാതാവു 

സ്ുക്ം സ്വം നാഗന്നു ; സൂയ്യ ചന്ദ്ര നക്ഷത്രം 

ഉണത്തെ൯ ഫൃദയം നന്നായ് ഭൂമി സവ്ൃ ഗ്രഹവും 
ഉയത്തി പടടിട്ടുവാ൯ നിന കരങ്ങഠം പാലിക്കും. 

ഉയരെ ദ്രൂതരുമായി 
ആയതേററവും നന്നു. ൨൦ സ്തൂതി ചൊല്ലുന്നു നിനക്കു 

സവ്യശക്താ പാലക. 
രാത്രി കാവല് നി എനിക്കു 
ആവത്തിലൌ നായകാ ! 

് ൬ ആധി! വ്യാകുലങ്ങളിര 
1,. 12. പേയി ന്നാക്രമങ്ങളില്. 

മഥ. എ൯ ആത്മാവേ ഉണരുക ൩. പോയ രാവുപോലെ൯ പാപം 
ട്ട് നി. ദൈവത്തോടു പ്രാത്ഥികും ദൂരെ നീങ്ങി മാറട്ടെ 
ന൯ സ്പോത്രയാഗം കഴിക്ക യേശുവേ ഞാന് നിന്െറ സ്വന്തം 
നിന൯ വേലെക്കു ഒരുങ്ങുക. ആയി നിങ്കല് ചേരട്ടെ $ 

ൽ നീ എ൯ പാപശാന്തിയാം 
൦ നി ദൈവത്തിത ആശ്രയികും വേദനയ്ക്കാശ്വാസമാം 

ത൯ ദയാദാനം ചിന്തിക്കും 

ക്രിസ്തുവി൯ സ്നേഹം ഓാക്കുകം 
രം പാചനിദ്ര പി ട് 

തസ ചൈതലായ് ന ലാടക്ക, ടി 
ഉ ഷസ്സ്സോട്ടണരട്ടെ 

ജി 

൨. കത്താവേം നീ സഹായിക്ും നിനു ദിപ്യാലങ്കാരമിന്നു 
എന്നോട്ട രൂടെ ഇരികം തേജസ്സ്ധയ് വിളങ്ങട്ടെ 

ചെയ്യ്േണ്ടും കായ്യ്യം കാണിക്ക. നൃയേവിധി നഃളില് ഞാന് 
പാപത്തില് നിന്നു രക്ഷിക്കു. തചമ്പെടാതാകുവാ൯. 

കം ഞാന് ചെയ്യു പപേം ക്ഷാമികും ൫൦ എനെറെ ജീപിതം നിണ് വാക്കു 
എനിക്കു കൃപ നല്ലകം | പോലെ നി നടത്തൂ ക. 

ഛഏ൯ ഗമനം നിയന്ത്രിക്കം ചിന്നിയോനെ നിനേറതുക്കു 

നി൯ അനുഗ്രഹം തരിക. ദ'വൃകൂപ നല്ലുക 
നി മാത്രമെന ശരണം 

ടു, താതസുതാത്മാവാം ഏക വേറില്ലിനിക്കഭയം. 
യാഫാം ദൈവത്തിന്നനന്തം 

ക്രിസ്തൂലം സ്കൂതി സ്നോത്രംം നം നിന കലപാകടാക്ഷത്തില് എന൯ നല്ലുന്നു ഞാന ദിനേ ദിനേ. ഉള്ളം സവ്വം വെക്കുന്നു ] 

| സപവ്ൃശ ഒതാ ! നിങ്കല് ഞാ൯ എ൯ 
ജിവനെ അപ്ലിക്കുന്നു. 

നീ എ൯ ദിവ്യ ഖേടയം 
ശെരെറ ജഞ്ഞാനപ്രകാശം. 
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൭- കുത്തനേ ഹനിക്കു നിന്െറ 
ഭൂതനാര തുണ ചെയ്തു, 

പേയുടെ തന്ത്രങ്ങളെ സെറ 
മേത് വീഴാതെ മാററൂകു 

ജിവ൯ പോകും നേരത്തില് 
ആക്കുകെന്നെ സ്വശ്ലത്തില്. ഗു 

ട 11 ഥീ്ല 

അന്തരംഗം നിറയ്ക്കു , 
അന്തൃയനാകം വരുംവരെ 
സന്തതം പാലിക്കെന്നെ. 

ന 

€ 27൭൦ ൧൮൦) 7707027720 75 //൦ /020 

൫ വ 

* (/05/ 2൧0൦ 07) 275 //7൧ 54265 

ഥേ 

011൩6൭ /8- 

വാനേ ദിപ്യി നല്ലിടും 
സത്യദിപമാം ക്രിസ്താ, 
നീതിയില് ആദിത്യ നേ, 
നീക്കുക തമസ്സിനെ 
ഉദിക്ക എ൯ ഖുദയെ 

ഉദയ നക്ഷത്രമേ. 

0 

൨- ആഗഡ്യാദം ഇല്ലേ ട്ടും 
ദേവാ, നി! വന്നില്ലെങ്കില് 
കാരുണ്യ സംഘണ്ണാം നിനു 
കിരണുങ്ങഠ ദൂലമായ് 
വിള. ങ്ങെട്ടെ൯ പുദയം 
നീങ്ങിടടെ അന്ധത. 

൩൨. ദശിക്ക എ൯ ത്മൃത്മത്തെ 
പാപം ശോകം കളക 
ദിവ്യ നാമത്തലെന്മെറ 

1. 14. 

ക്ഷേമമാം രാ നിദാശേഷം 
ന ഉണരുന്നു രാവിലെ 

ജീവശക്തി ചിന്തയുമായ 
ദൈവസ്നേഹം നവമ്മെന്നും. 

പ്രാത്ഥനമൂലം നാശക്കുനാഗ 

ദത്ത മാകുന്നു പുത്തനാം 

കൃപാം രക്ഷ മോചനങ്ങശ 

കത്ത ചിത്ത സ്വധ്ലാശകശം 

ദൈവത്തിന്നു നാഗതോദടും നാം 
സവ്ലപും പ്രതിഷ്ടിക്കിത താ൯ 
നല്ലിട്ടം എന്നും അമൂല്യ. 
നിക്ഷപങ്ങഗ യാഗത്തിന്നായ് 

തൃയാഗഭംവിതം ചെയ്യുവാനു 

ദൈവത്തോടെന്നുമടുപ്പാ൯ 
നിത്യം, വേണ്ടതുണ്ടാം ദിന 
കൃത്യപിധ്യഫണമതതേ. 

പ്രാത്ഥനെകനുയോജ്യമായ് 

നിത്യം ജിവിച്ച പിന സ്വഗ്ഗ- 
സ്വസ്ഥതെക്കെങ്ങളെ നാഥാം 
വാത്രരാകു നി൯ സ്റ്റേഫത്താരും 

൩7 2.272൨ ൬൧.൪. 

വ്വൈകുന്നേരത്തെ പ്വായഥന 

10 ഫാ ൨.൦ 

ധം 7/൬ 00൧, 7൦ ലഗ് 
[.. 10. 

ച. മഹത്വമുള്ള ദൈവമേ, ന; 

നിനു നാമം പാക്ഛൃപ്പെടട്ടെ | 
ദാസനെ രക്ഷിക്കേണമെ | 
രത്രി നിനു കാവലാകട്ടെ. | 

പാപം ഞാനു ഇന്നു ചെയ്തും 

എന്നോട്ട് ക്ഷമിക്കേണമേ 
നിന് പ്രിയപുത്ര൯ നിമിത്തം 
നീ അനുഗ്രഫിക്കേണമെ. 

പാപം കൂടാത്ത ജിവിതം 

അനു ഭവമാകേണമഥെ. 

ഈ രാത്രീ നി൯ വരമമതും 
നീ എനിക്കു നല്ലേ ണമെ. 



വൈക്കുന്നേരത്തെ പ്രാത്ഥന റ 

സവ്യാശ കൃത്ത് ൯ താതനെ 
വാഴ്ച വി൯ ലോകരാകവെ 
വാക്ക ൯ സ്വഗ്ധസൈന്യവുമഥെ 

വാക്ക്രി൯ പതാപൂത്രാത്ഥനെ 

൧൧ 
' 6 0 27) 0൧7 " 

1.. 14. 

എ൯ ആത്മാവിനു ആട് തൃനേം 
എ൯ പ്രിയ രക്ഷാകരനേം 

നീ! വസിക്കിത എ൯ സമ്,പെ 
രാത്രി പകരുപോലാക്ുമെ. 

ഭൂജാതമാം 2മേഘമതാരത 
മറച്ച നിന്ന രു നിന്നെന്നെ 

ഇട യാക്കരുതെ രാവില് 

കാക്കണെ സവ്ൃശക്തനേ. 

കണ മയങ്ങി ഞാ൯ നിദ്രയില് 
കിടക്കുമ്പോശ ക്ഷിണതയിര 
ഏ൯ രക്ഷകാം നി൯ മടിയില് 

വിശ്രമിക്കുന്നെമന്നാച്ചികു. 

നിന്നെ കൂടാതെ ജിവിപ്പദ൯ 
പാത്രമല്ലെ ഒന്നിനാലും 
സന്ധ്യയിരു കരടെ ഇരിപ്പാ൯ 
ഉഷ മസ്സാളം നീ വന്നാലും. 

ഇല്ലാതാകാ൯ ഭയം ലേശം 

രാവിന്നിരമതിനാലും 
എ൯ സമീച്ചെ വേണം വാസം 
കൈവിടല്ലെ ലരിക്കലുംം 

തെററി അലഞ്ഞ ടട മന്നോരും, 
മത്സരിപ്പോരും , സവ്ൃരും , 
പാപനിര്്ര ചെയ്തിടായ്ക്കാനേ 
കൂപാവേല തുടന്നരുഗ. 

ദുഃഖ തന്നു കാവല് നിയെ 
ആഅഗാതിക്കു ധനം നിയെ 
കരയുന്നവനെറ നിദ 

ശിശുവി൯ സമമാക്കക. 

ഉണരും സമയം വന്ന് 

പാഴ്ണം അരികെ. നിന്ന് 

രാഭ്്ം ചേരുംവരെ സ്റ്റേഹം 
തന്നിരു വഷിനടത്തേണം. 

12, ൧൨. 

ധാ: “ 770 //20 ൪൮ 75 02ഥ ' 

68. 8: 
രം പകലില് ഏന്നെ 

കാത്തതിന്നു ഞാ൯ 

എന് പിതാവേ നിന്നെ 
സ്കൂതിചിടുന്നേ൯. 

ലം 

ഇന്നുചെയ്യയ ദോദ്ധാ 

ക്രിസ്കമൂലമായ് 

എന്നോടശേഷാവും 
ക്ഷമിക്കേണമേ. 

൩. എന്നുചേക്ഷയാത ഞാ൯ 

പിട്ടുപോയതും 
എന് മുറകശക്കായി നിസ 

മാല്പൂ നല്ലേ,ണം. 

നി൯ ചിറകി൯ കീഴിരു 
ഇന്നുറങ്ങുവാ൯ 

ഞാനെന്നെ ംരം രാവിരു 

ഏരപ്പിച്ചീടുന്നന൯ും 

ഇന്നത്തേ രാവിരു നി 

വ,ളികിലെന്നെ 
ഒരുകുമോടപ്പോഗം 

ദേവാ കാക്കണെ. 

രോഗ ദുഃഖത്താലും 
വലയുന്നോ രെ 

ദിവ) കൂപമൂലം 
താങ്ങീടേണമേ. 

ജീവിക്കില് ഞാ൯ നാമെ 

| താതനേ നിനെ 

| മ൯പിരു അതികാഠല 

വരാനരുകക. 

൭ 

1 ൧൩. 
“ 40700൦ 000177 77 

109. 
ഥ് 

രുടെ പാക; നേരം വൈകുന്നിതാു 
ക്രരിരുളേ ടുന്നു പാക്; ലേവാ, 
ആശ്രയം വേറില്ലാ നേരം തന്നിരു 
ആശ്രിത വത്സലാ, ക്രടെ പാക്. 

| 



൨ 
ആയുഡ്സാം ചെഠുദിനം ഓടുന്നു 
ഭൂസന്തോക്ഷ മഫ്മ മങ്ങുന്നു, 

ച്ചററിലും കാണുന്നു മാററം കേട്ട 
മാററമില്ലാ ദേവാ, ൂടെ പാക്. 

൩. 

രാജുരാജ൯ പോത ഭയകരനായ് 

സാധൂവെ ദശിച്ചീടരുതെ നി൯ 
ചിറകിസ൯കിഴ്” സെൌരഖ്യവരമോടെ 
നന്മ, ദയ നല്ലി ക്രടെ പാക്ക. 

രം 

ഏകി കക്ഷതയിത സഹതാപം 
അപേക്ഷയില് മനസ്സലിവോടെ 
നിസ്സഹായ രിന സഹായകനായ് 
വന്നു രക്ഷ്മിച്ച നി ക്രടെ പാക്. 

൫ 

സദാ നിനു സാന്നിദ്ധ്യം വേണം താതാം 
പാതകന്മേത ജയം നിനു കൃപയാല് ; 
തുണ്ലേയ്ക്കാ൯ നീയല്ലാതാരുള്ളു. ? 
സഭന്താഷ സന്താവെ ക്രടെ പാക്. 

ആ 

ശത്രു ഭയമില്ല നീ ഉണ്ടെങ്കില് 
ലോകകുണ്ണ്ണിരിന്നില്ല കൈപ്പൊട്ടംം 
പാതാള മേ, ജയം എവിടെ നി൯ം 
മുതുമു൦ം പോയി ജയം, ത്രടെ പാക്കം 

൭ 
കണ്ണടഞ്ഞിടുമ്പോഠം നി൯ ക്ൂശിനെ 
കാണീകു മേരലോക മഹിമയും 
ഭൂമിത്ഥ്യ നിഴല് ഗമിക്കുന്നിതാം 
ഭാശ്യോഭദയമായ് നി കൂടെ പാക, 

14 
[,. 10: 

് രാപ്പകതതോടഠും കാക്കുന്ന 

ത്രിയേക ദൈവമമകുന്ന 
പിതാപൂത്ര ആത്മാക്കമെ 
സ്മൂതികു നാം പ്രതിദിനെ 

൨ം ഞാന് ചെയ്യപപോയ കുററത്ജഠ്ം 

എ൯ മനേഭാവ ദോഷങ്ങമ 
പൊടുകു നി൯ കൃപയാലെ 

ഇപ്പോഴ്ചം രം സസ്ധ്യകാലേ. 

2471 ഗ്ലാ 

15 

ഫ൧* 

രം രാവിരുളിരു രക്ഷികും 
ചിറകി൯ കിഴെ സ്മക്ഷികും 
സെരഖ്യയമാം നിദ നല്ല,ക. 
ആലസ്യം ആകെ മാറുക, 

കാലേ ഉണന്നു സൂതിപ്പാ൯ 
നിന്നിക്ടടം ചെയ്യു ജീപിപ്പാ൯ 
ഇരുധം ഭയങ്ങഗ അകററീ 

തൃക്കാവലോടെ ഉറക്കി 

രാപ്പകതതോഠും കാക്കുന്ന 

അനാദി ദൈവം ആകുന്ന 
താത സുതന് ആത്മാവിനെ 
സ്തൂതികു നാം പ്രതിദിനെം 

൧ 

€ 9൮൧൧/ ൭൧2701൧൦, 0൫൭5 205 

ലഥ ഥമ" 

ട്ട ര്ട്ട. 
നല്ലൊരു രക്ഷക എടന്ന 
നന്നായനുഗ്രഹിക്ുക8ണ 
നന്മ നിറഞ്ഞ നി൯ വാക്ക് 
നാഴികയിതില് ആക്കെന്നിര 
ജീവ ദൂതു കാലങ്ങളിരു 
യേശ്രു നീ ഭീചം ആകെന്നില് 

നാളു.ം നാഴികയും പോയി 
നാനാവിധ കായ്യമതായി 
നാഥാ നി എല്ലാം എണ്ണൂന്നേ 
നാശ മോശ ക്ലേശങ്ങളെ ; 
ജീവ മുതുകാലങ്ങളില് 
യേശ്രൂു നി ദിപം ആകെന്നിത. 

പി്ലുയില്നിന്നു കത്തനേ 

വിടുതല് കല്ലികേണമ, 
വിശുദ്ധി സമാധാനത്തെ 
വിശുദ്ധമായി നല്ലേ,ണമ ; 
ജിവ മുതു കാലങ്ങളില് 
യേശ്രു നീ ദിപം ആക്െന്നില്. 

മോചനം മാത്രമെ പോരാ 

മോദം സ്വാതന്ത്ര്യം തരിക 

മായമില്ലാത്ത ഗഫൃദയം 

മുഹാ ഭാഗ്യം നിന് സാഭൂൃശ്വം ; 

ജിവ മുതു കാലങ്ങളില് 

യേശ്രു നീ ദീപം ത്കെന്ന്'ല്. 



രം 
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വൈകുന്നേരത്തെ പ്രാത്ഥന 

പാപത്വം &3ഖം ക്ീണത 
പാതകക്കുട്ള യോഗ്യത 
പാലകാ നിന്െറ കരുണ 
പാപിക്കുക്കോരു വ൯ തുണ; 
ജീവ മൂതൃകാലങ്ങളില് 
യേശ്രു നീ! ഭിപം ആകെന്നില്ം 

൧൬ 
[.- 1: 

കരുണയുള്ള യേശുവേ; 

കഴിഞ്ഞ പകത നിയെന്നെ 
കാത്തു സ്മൂക്ഷിക്ചതോത്തു ഞാ൯ 
ചെയ്യുന്നു സ്ലോത്രം നന്ദിയായ്. 

രാവിന തിദ്മകളളിര നിന്നും 
പേയി൯ തന്ത്ര ങ്ങളിരനിന്നും 
൯ ഫൃുദയത്തെ പാലിക്ക, 
നിന്നോട്ട നീ എന്നെ ചേക്. 

രാത്രിയില് നിമെറ ദ്രൂതന്മാ൯ 
ശത്രുവാം പിശാചിതനിന്നു 
കാത്തെ൯ ശമ്മ്യയ്്ഛ ചുറു മമ 
ഇരിപ്പാനു കല്ലിക്കേണ മ. 

അപ്പോഗ ഭയം എല്ലാം നീങ്ങും, 

ഞാനു സുഖത്തോടെ ഉറങ്ങും 

രക്ഷകനാം നിനക്ഷച ഞാ൯ 
സ്തുതി മസ്യാത്രം നല്ലം നാഥാ. 

൧൭ 

൧4/ ൭7 ൭൧ //76൦ 54077 ൮൧൦ 6" 

1.,. 14. 
സന്ധ്യ സ്മൂ്യാസ്തമന മുന 
പ്യാധികാ൪ കത്തന്൯ ചുറഠൂമായി 
ൃത്ര ആധിയിരു കിട ന്നോ൪ 
ഷ്ഠ (൭ മോദമോടെ പോയി, 

വിണ്ടുമിതാ സന്ധ്യയിങ്കതു 
ക്ട പ്പെടുന്നോരാമെങ്ങധം 
കാണാതെങ്കിലും നി ചാരെ 
ഉട്ടെന്നറിഞ്ഞു വരുന്നേം 

കത്തനേ, താപം തീക്ണം 
ഞങ്ങളിരു ദരാഗദുഃഖിത൪ 
നിന്നെ സ്നേഹിക്കാത്തവരും 

മ൯സ്സ്റേഹം വിട്ടോരുമുണ്ടേ, 

രം 
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ആകുലചിന്തയാത പല൯ 
സംശയചാപത്താല് ചിലർ 

ദേഹമോഹത്താലും ചില൪ 

ഖേദിക്കുന്നേ ; രക്ഷ നീ താ൯. 

ലോകം മായയായ് കങണ്ട്ട്ടും 
ലോകത്തെ വിടാത്തോ൪ ചില൪ 
മിത്രങ്ങഥം ദ്രേഹിച്ിട്ടം നി൯ 
മിത്രത്വം തേടാര്ത്തോ൪ ചില൪. 

പാപബന്ധം വിടാന്തതാല് 

സ്വാസ്ഥ്വമില്ലാക്കും നാഥ നം, 
നി൯ സേവഷ്ക്കേററ, തല്ലര൯ 

ത്തിൽ തെഠേറററം കാണുന്നു. 

കുത്താ നീ മത്യനായല്ലൊ 
കക്ഷദുഃഖങ്ങഠം ഓക്കും നീ 
നാണത്തരത മൂടും വ്രണവും 

കാണുന്നു നി൯ കണ് സ്സ മായ് . 

ഇന്നും നി൯ സ്സൂശം ഫലിക്കും 

ഒന്നും പിഴെക്കാ നി൯ വാക്കും 
സന്ധൃയയിതില് കേഠം യാചന 

സ്വാസ്ഥ്യം നല്കി ഞത്ങഠംക്കെല്ലാം. 

൧2 

റ 270 2൪ 75 റല? 

6.5.0.9: 

തിന്നു പകല്ല,ലേം 

രാവണയുന്നു 

കരരിരുകി൯ ഛായ 
വാനം ഒ്ൂടുന്നു. 

താരകാ ഗണുനങക്ങഗ 

മിന്നുന്നോരോന്നായ് 

സ്തൂക്ക്രിഗണമാകെ 
ഉറക്കത്തിലായ് . 

ക്ഷീണിച്ചോനു യേശ്രു 
സ്വസ്ഥം നല്ല,ക 

നിദ്രയാലെ൯ കണകഠം 
വേഗം ദ്ദടടക, 

രാ മുഴവനും നിന 
ദൂതര് കാകുട്ടെ 

ചിറകവരെ സ്മേത 
പിരിച്ചിടട്ടെ. 
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൭. സ്മൂഷ്ലോദയത്തോടെ ൬. താതനു മഹത്വം 
ഞാ൯ ഉണരട്ടെ സുതനുമെന്നും 

നിന്റെറ ദ്ടക്ട്രിയിര ഞാ൯ ആത്മനും അവ്വണ്ണം 
ശുഭ്ധസ ആകടട്ടെം ഉണ്ടാകട്ടൊെന്നും. 

മത ൧. ട ൧൭൩ ൦5൩൧95 നേഡന ദ് 
സ്മൃതിയും സ്യോത്രവും 

19 ൧൯ | 20 ൨0 

വ്ഥ൦: “147 ൭ /0൧ല൧൧ ൦ 4220 407 4൧7 440 70 ൮ 
൧92൧6 ൧" പര് ന് ൧9 2770 

€. ൮0.1. 

] 

കട എ൭ന്നാത്മഥാവേ, വാഴ്കക നീ 
റിന്നുടെ കത്താവിനെ, ൭൦ എല്ലാരും യേശുനമേത്തെ 

ത൯ ഉപകരരങ്ങഠ ഒന്നും | എന്നേക്കും വാക്ക്രിടിനം 

എന്നുമേ മറക്കൊലാം മന്നനായ്ക്കാഴിപ്പി൯ ട്യൂത൪ 

നിഷ അക്ക തൃങ്ങഗം ഒക്കെയും നാം വാക്ക്രി൯, വാധ്ക്രി൯, വമ്കരി൯, 

സന്തതം മോചിച് നിന് വാക്ശി൯ യേശുവെ. 

രോഗമെല്ലാം മാററി നിന്നെ 

| 

സൌഖ്ൃമാകിട്ടന്നു താനം ൨. യാഗപീഠത്തി൯ കീ്ചുക്ള 
തന് രക്തസ്റ്ാക്ഷികശ 

പുകള്ണ്ിശായിന൯ു മുളയെ 
നാം വാഷ്ക്രി൯ (ഇത്ചാഭി). 

൨. ജിപനെ നാശത്ിതനിന്നു 
പിണ്ടെട്ടത്തു നിന്നെ ത൯ 

കാരുണ്യയങ്ങളുഠല് കിരിട- 
ധാരണം ചെയ്യുന്നവ൯, ൩. പണ്ടെട്ടുത്തോ൪ യിസ്പ്രായേലി൯ 

നന്മയാല് നാഠതേറുമേ നി പ്ഷ്ത്യയില് മുക്തതര 

ഉണ്ടയില് തൃപൃനായ് നിന് തന് കൃപയാല് നിന്നെ രക്ഷിക്കും 

യൌവനം കഴ്ഴുകനെപോര നാം വാക്കി൯ (ഇത്യാദി). 

നവമാകുന്നു നിത്യം. 
| 

1 ഭൂജാതി ഗോത്രം ഏവരും 
| (ടപനെ കിത്തിപ്പി൯ 

ബകഷഫ്രുല പ്രഭാവ൯ തന്നെ 
നം വാക്കിന് (ഇത്യാദി). 

൩. സ്വ്ൃത്തിന്നുമായ് സ്മതിക്ക 

ദൈവമാം പിതാവിനെ 

കത്ത൯ നല്ലോസ, തന് കതണ | 

നിതൃമയോേള്ഭതത്രേ ; 

തന്നുടെ വഷികളെ ല്ലാം 
ഉന്നതം ഫന്നാകിലും 

ത൯ പ്രിയ മക്കക്കു സവ്യം 

നന്മയായ്ക്കുന്നിടുമെ. 

൫. സ്വ സൈന്ൃത്തോടൊന്നായ് നാം 

സാഷ്ടാംഗം വിണിടോ 
നിത്യ ഗീതത്തിത യോജികച്ു 

നാം പാഷഴ്്രി൯ (ഇത്യാദി). 
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സറൂതരിയും സ്പയോത്രവും 

൭. 24: 
യഫോവ അല്ലാതെ 
സവ്വേശ൯ മറഠുണ്ടോ 

രജോക്ുന്മാരും തന്നുടെ 
കൈക ഴിത അല്ലയോ £ 

താ൯ തന്നേ സ്രക്കാവും 

തന് വാക്ക ദൂൂലമായ് 
ത്രിലോകത്തുള്ള സവ്യവവും 

തത ക്ഷണം ഉണ്ടായിം 

താ൯ നല്ലിടയനായ് 
ത൯ക്രട്ടം കാക്കുന്നു, 

ത൯ ജനം മുട്ടിലാത്തോരായ് 
സ്ഥീപ്ചെ പാക്കുന്നു. 

നാം ഠരം യഫോവയെ 

കൊണ്ടാടി സ്മൂതികാം 

ത്രുസഭയതി൯ മദ്ധേ 
താഴ്ലയിത വന്ദിക്കാംം 

ഫാ ഫാ രം കൃപയെ 

നിസ്സാരം ആക്കിയാല് 
ദുശ്ലാവൃ മുള്ള ശ്ലത്തെ 

തന ജനം കാണിചാതം 

യഫേവേ ക്രുഭ്ധനായ് 

തന് ന്തി നടത്തുംം 
ശാവൃമുഭ്ള ജനത്തെ താ൯ 

അശേക്ഷം മുടിക്കും. 

6. 6. 9. 9.8. 8. 
സ്തൂക്ട്രിപ്പൊക്കെയുമേ, 

യേശുവെ വന്ദിപ്പി൯ു ; 
മോക്ഷേ വസിപ്പോരേ, 
ത൯ സ്കൂതി പാടുവി൯. 

എന്നേക്കുമ 
സെറപ്പിമാ൪ 

ഖെറുബിമാര൪ 
സ്ക്ൂതിക്കട്ടെം 

ചരാചരങ്ങളും 

തന൯ വാക്കിനാര ഉണ്ടായി ; 
ത൯ശക്തിയാല് മാത്രം 
നില്ലന്നു ഉറപ്പായി. 

൨൨. 

"10 00൧൧൧5 7൧൨105 0 70 " 

പ 

2.3 

ഥാഃ 

ത൯നാമത്തെ 

ഭൂലോകവും 

മേതമെസന്വും 

വന്ദികട്ടെം 

൭൯ പ്രിയ ശുഭദ്ധന്മാ൯ 
പ്രത്യേകം തൊടിട്ടെ ; 

തന് നിര ക്ലപയിരു 
പ്രശംസ ചെയ്യട്ടെ. 

എല്ലാവരും 

യഹോവയെ 
ഫ്എന്നേക്ഷമേ 

പു ക്രൂട്ടെ. 

൨൩. 

700 5700൧ 1/7 70൧72൧ 07 
ി 

661൧5 502272൧6 

0. 2: 

വയശൂ നാമം എത്ര ഇമ്പം 
കേയംപ്പാ൯ വിശ്വദസിക്ക്; 

ഹ൯ ദുഃഖം ഭയവും പോക്കും. 
എന് ആലസ്യം നീക്കം. 

ആത്മമുഠിപിന്നൌഷധം 
ഹൃദയേ ശാന്തത 

ക്ഷിണിീക്കുന്നോക്കു വിശ്രമം 
വാശക്കുകിത മന്നാ. 

ആ പാറമേര ഞന പണ്ടിയും ; 
ആ നാമം പരിചം 

ആംമേഠും കൃപക്കടത, 
ആക്കും നത സങ്കേതം. 

യേശുനാഥാ, എന്നിടയാം, 

എ ന്നചോയ്യഗുരോ, 

എ൯ ജ് വ൯. വഴി, അന്ത മ , 

എന് സ്തുതി കേശക്കണേ. 

അള വററ നിനു സ്നേഫത്തെ 

നിറിന്നു ഘോക്കിക്കും ; 
നി൯ നാമമാം പൂണ്ടൃസ്വരം 

നിശ്തരയം എന് രക്ഷ. 
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൧4 ൨൫: 

1൩൦: : 7/6 00070 ഗല /7ല൧ാ) 

മട്ടം 00. 

൧: ഒന്നുമില്ലായ്കു,യിരു നിന്നെന്നെ 
നിന്നുടെ ഛായയില് സ്ൃക്യിചച, 
നിതൃമായ് സ്സ്റേഫിച്ചെന്നെ നിന്െറ 
വൂത്രനെ തന്നു രക്ഷിച്ച് നീ. 

നി൯ മഹാ ക്ൂപയ്ക്രായ് 
നിന്നെ ഞാന൯ സ്തതിച്ചിടടമെന്നും. 

൨: രം ലോകത്തില് വന്നേശു ഹുണ്ന്െറ 
മാലൊഴിപ്പാന൯ സഹിച്ച ബഫ്ു 
വീഡകഠം സങ്കടങ്ങ പങ്ക. 

പ്പാട്ടുകര നിചമരണാവും__നി൯മഫാ 

൩. മോചനം; വിട്ടെംജനനവും, 
നിചപാപിയെന്നില് വസിപ്പാ൯ 
നിന്നാത്മാവിനെറ ദാനവും, നീ 
തന്നു സ്വഗ്ലാനുഗ്രഹങ്ങമും--- 

ലു വി൯ മഹര 

ര. അന്നവസ്ത്രാദി നന്മകമെ. 
ഫണ്ണുമില്ലഃതൈെന്മേത ചൊരിഞ്ഞും 

തിദ്മകശ സവ്യത്തിത നിന്നെന്നെ 

കന്മണി പോലെ കാക്കുന്നു നീ__ 

നി൯ മഹാ 

൫. നാശം ഇല്ലാത്തവകാശവുംം 

യേശുവിന് ഭാഗ്വ സന്നിധിയും 
നീതിയി൯ വാടാമുടിയതുംം 
നിന്മക്കഠക്കും സ്വഗ്ലെ ലഭിക്കും 

നിനു മഫാ 

ല് ൨൫ 

" (മ്മ മ്മ 70൧0൧ മല 

0. 9.0.0. 8.8. 

ച. സ്വത്തിനു രാജനാം 
ദൈവത്തെ വന്ദിപ്പിനു 
മത്യരെം മഫത്വം 
അവന്നു കൊട്ട്പ്പി൯ 

സല്സ്വരത്തെ ഉയത്തുവി൯ 
ആഘോഷ്ചത്തോടെ പാടുവിന്. 

മശിഹാ രക്ഷക൯ 
നമ്മെ പിീണ്ടെട്ടത്തു 
ഹല്ലാ ലോകങ്ങളിര 
ഇപ്പോഴ്സ്ം വാഴ്ചന്ന__ 

൩ തസ്വരത്തെ 

തനു രാജത്വം നില്ല, 

തേ നിധി ചെയ്യുന്നു. 

താക്കോലും ചൊങ്കോലും 
ത൯കയ്യ്യിത ആകുന്നു 

സത സ്വരത്തെ 

ഒടുക്കത്തെ നാളില് 
കാഫള ം ധ്വനിക്കം 
ശവക്കുഴികളിരു 

മരിച്ചവർ കേഷക്കും 
ന്യായവിധി കൈകൊള്ള വാ൯ 
അ൨൪ ഉയിത്തെഴ്ുുനേല്ല്ട൦. 

ആശയോടിരിപ്പിസ 
ധഡേശു അ:പ്പാധ വരും 

സ്വശ്ലൂത്തിരു ഇരിപ്പാ 
നമ്മെ സ്വികരിക്കും; 

അവിടെയുള്ള ഭാഗ്യവും 
നാം,ഏന്നും അന്ദഭവിക്കും- 

൨൬ 

റും : : 7/7ലഥ 75൪ /൪0൪, ൪ മ്മ? 

മ്ഥഥീ 

എന്നെ വീണ്ട രക്ഷകനെറ 

സ്നേഫം ആക്കരയ്ക്യാം 
രക്തം ഈശ൯ ചൊരിഞ്ഞെസെറ 

ക്ട പിട്ടി ഹല്ലാം 

പാട്ടുമേ ജയഗീതം 
ആയുസ്സി൯.. ... നാമെന്നും 

യേശുവി൯... ... മഫാ സ്നേഹം 

എന്നുഠട നിത്യഠനന്ദം. 

നിത്യ ജിപ൯ തന്നെന്നുള്ളില് 
ംരംശ൯ സ്വഭാവവും 

സ്വന്താത്മാവെ പകന്നെന്നിത 

നിഠവാം സ്നേഫവും--പട്േ മേ 
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൭൦ 

ക 

താതന് റുഞ്ചിരി തൂകുന്നു ൫൭. 
തന് മകനാം എന്മേത 

അബ്ബാ പിതാവേ ഏന്നണ്ടും 
എന് വിളി ഇനിമേല് പാടടമേ 

ലോകം കിഴ്നേല് മറിഞ്ഞാലും 

എനികില്ല ഭയം; 

തിര മറിഞ്ഞലചചാലും 

യേശു എന് സങ്കേതം--പാട്ടമേ 

൧൫ 

സിയോന൯ ലാകുയി് ഗമിക്കുന്നു 

ആശ്രയിച്ചേശുവില് ; 
കത്ത൯ സുഗന്ധം ശുകുന്നു 

വൈഷമ്യ വഴിയിത്__-പാടുമേ 

യേശുവേ, നി൯ തിരുനാമം 
ഫാ ഏത്ര മധുരംം 

ഭൂവിരു ഇല്ലതിന്നു തുല്യം 
ചെവികിമ്പസ്വരം-_പാടുടമേ 

ൂതനാവാത പോലുമാകാ 

ത൯ മാഹാത്മ്യം ചൊല്ലാന് 
ഇപ്പൂട്ട്പോഴുണ്ടോ ഇത്ര 

സ്നറേഥം അത്ഭുതം താ൯-പാടടമേ 

൨൭ 
“7 7/7 0൦ //2022// 

0 27/700" 

€. 
യേശുവെ ധ്യാനിക്കുമ്പോഗര ഞന് 

സത്തുക്യൂരാനസസ൯ 

ഏററവും ആനന്ദം അവ൯ 

എത്ര മനോഫരനന്ം രം, 

ലം 

ഫുദയം അതിന്നിവണ്ണം 
മാധുയ്യം ഏടുന്ന 

യാതൊരു നമമമില്ല സ്വ൪ 
ഭൂതലങ്ങ ളിലും. 

പ്രിയം ഏറുന്ന നാമമേ, 
രായ്ക്യലകിത വന്നു 

സ്വന്ത രക്തം അതാലെന്നെ 
വിണ്ടരുമനാഥ൯. 

29 

ര] 

സൌരഭ്യമുള്ള നാമമേ, 

വരരി൯ ദു:ഖങ്ങളിര 

ആശസം ഏകുന്ന നാമം 

വിശ്വാസികെപ്പോഴ്ചം. 

തന്നോട്ടുള്ള സംസഗ്ലം പോല് 

ഇന്നിഹത്തിത ഒരു 

ഭാഗ്യഠനുഭവം ഇല്ലതു 
സ്വഗ്ഗും തന്നേ നൂനം. 

൨൮, 

* 62/2൧//0൧, 0/ ൧/൦ 70170൧ 

6012720 " 

(. 1. 

രക്ഷം രക്ഷാ ഇമ്പസ്വരം 
മഫാ സന്തോഷവും 

ഏന് മുറിവുടമാത്മാവിന്നു് 
വിശേക്ഷ ഭരഷധം 

മാനം, സ്നോത്രംം അധികാരം 
കുഞ്ഞാടിന്നു ലഭിക്കേണം ; 
യേശുക്രിസ്തു രക്ഷിതാവ് 
ഹല്ലേലുയ്യാ ഹല്ലേലുയ്യാ, 
ഫലളല്ലല്യയ്യാം സ്മൂതിച്ഛി 

നാശത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടന്ന 

എനു ഭുരിതാത്മാവേ, 
നിന്നെ കരേററഠി ലവന്നു 

സ്തുതി ചെയ്യേണമേ മനം, 

രേം രക്ഷയെ പ്രശംസിപ്പി൯ 
ഭൂലോകത്തുള്ജോരേ, 

ആകാശമണ്ഡലചത്തിലും 
ത൯ ഭൂത൪ പടേട്ടെ മാനം. 

പിതാവിന്നും തന് പൂത്രന്നും 
മഫത്വം നല്ല,ട്ടെ 

വിഹൂ ഭ്ധനായാത്മാവിന്നും 
സത കിത്തി പടേട്ടെ-- മാനം 

തത്തു 

൨൯. 

“240 വ്ലഠക്ഥ്ട ത്ഥ 7000" 

1.. 14. 

എല്ലാ ജനങ്ങളും വരി൯ 
ദമൈവസിംഫാസനത്തിഒ.ത 

സന്തോഷത്തേട്ടേ കുമ്പിടി൯ 
ദൈവമായ കത്താവിങ്കരു 
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൨. കത്താ ദൈവം എന്നറിപി൯ മും 
മണ്ണ്ണാരു നമ്മെ മനഞ്ഞവ൯ 
സ്വേഛയായ് തിരിഞ്ഞവരെ 
ഒന്നായ് മൊഴ്ടത്തിത ചേത്തവ൯. 

ശിര കൈകാത്കമളെ താ൯ വിരിച്ച : 
 കരൂരന്മാ൪ ആണികൊണ്ടെതിരു തവക്ച് : 
കൊടിയ വേദനയെനിഷായ് സഫിച്ചു ; 

൩൨൦ നിനു ജനം ഞങ്ങാം നിന് സ്വന്തം യേശുവിന്നു മഫത്വം-_ 
ശരീരം ആത്മ സമസ്തം ൫ 
മഫോന്നതു ; സ്കൂതി നിത്യം 
നി൯ നാമത്തിന്നു ചേരെണാം. 

ചൊരിഞ്ഞു തനു രധിരം എ൯ യാഗമായ്: 
ന്ദദുങ്ങിയെ൯ പാപത്താലേശവി൯ മെയ്: 

ലം തിയേട്ടേം പ്രടവശിക്കം തകന്നു കു ഹൃദയം ലൂ പേക്കായി് : 
ം മണ്ഡപങ്ങളിര ഞങ്ങധം ലം യ്ക് 
ഉച്ചത്തില് ഘോക്കിച്ചാഫ്ലിടടം ൬ 
സന്തോക്ഷഗിതവാദൃങ്ങശ. ജു വനെ യേശുവിന്നപ്പിച്ചേൻ 

സവ്വവുമവന്നമേയല്ലിച്ചേ൯ : ൫൦ നന് വാഴ്ചന്നേവ൪ മേലമേ 
ി പാവനജീപ്തമാകെണമെ൯ : നി൯ സ്സ്റേഫരമാ ബന്നു ന്നു നു ന്ന് യേശുവിന്നു മഹത്വം നി൯ സതൃം പാറപോല് തന്നെ 

എല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു പാകിലും. ൭ 

മരണും നേരിട്ടമള വില് താ൯ 
ശരണം; തന്നുടെ മാധ്കിഅ ഞാ൯ 

30 യ്, വിരപോടരുമു.ം കൃപയണെവാ൯ : 
] ല് റി ി 

' ഖം ൦ /0 7൭൧൭൦ 27൪00 ളാ 

10. 10.9. 7. 

൧ | | ൩൧ 

പപേത്തി൯ വന് പിക്കത്തെയൊഴിപ്പാ൯ ഗോ ശലം 2 ഗമ" 
സാത്താന് തന്നുടെ ബലമഴിപ്പാ൯ | 2. 7. 
രക്ഷകന് ഇക്ഷിതിയിരു വന്നാ൯ . 

യേശുവിന്നു മഫത്വം പ്പി 
യേശുവിന്നു മഹത്വം ...... വാക്ക്രി൯ം വാക്കില് യേശുരക്ഷകനെ 

യേശുവിന്നു മഫത്വം ; ലാൻ 
കു രിശിലവസ൯ മരിച്ചെ൯പേക്കായ് ; പാടി൯ തന്െറ അത്തൂുത സ്ററേഫത്തെ ! 

യേശുവിന്നു മഹത്വം. തആത്തിടുന്നു മഫത്വഭൈവ ട്രൂതന്മാ൪ം 
കിത്തിപ്പിനു തന് വിശൂദ്ധനാമത്തെ ; 

ത്തശയറെ ൯ സ്ഥിതി തനേറിഞ്ഞു തന കൈകളിര വഫിക്കുന്നു സദു. 

൨ തനു മകുമെ ഇടയസ൯സപോലെ കാക്കും 

ട് ര് ഇഈശകോപാഗ്രിയില് വിണെരിഞ്ഞു: വാഴ്ച ശം വാഴ്ച ൯ കത്ത൯ മാ മഹ. 

വിശുഭ്ധ നിണും വിയപ്പ്ായ് തിരിഞ്ഞു : ത്വം വാഷി 

യേശുവിന്നു മഫത്വം--  കിത്തില്പരി൯ ത൯ വിശുദ്ധനാമത്തെ. 

൩. ൨. 

ത൯ മുഖ പജട.ജമതിലിടിക്ചു : പാക്കിന് വാഷ്്രി൯ യേശുരക്ഷകനെ നി 

മുശമുടി തലയില് വെച്ചാഞ്ഞടിച്ചു : നി സി ളി 
മുതുകിനെ ഉഴതതുചോത ച്ചെടിച്ച: പച്ചികകംക്കായ് പാടേ രു മരിച്ചു. 

) യയശുവിന്നു മഫത്വം--- കത്ത൯ പാറ നിത്യരക്ഷയിന൯ പ്രത്യാശ 



സത്രതിയും സ്ോത്രവ്യം 10 

ശേറിയ യേശുവെ വാക്ക്രിടി൯ 
ക്ലേശമെല്ലാം സഫിച്ചതോത്തു സ്ലോത്രം 

ചെയ്തി൯, തന്െറ അത്ഭുതസ്സേഫവും-- 
വാക്ക്രി൯ം വാക്ക്രി൯ 

] 

൩ 

ര് 4 

വാഴ നം വാഴ്ിസം മയശുരക്ഷകനെ 

വാക്കിനു | 
വാനോ൪, വമക്ക്രി൯, ഹോശന്നാ പാട്ട | 

വി൯ 
വാഷ്ചന്നേശുരക്ഷകനെന്നുമെന്നേക്കും 

വാഴികു പുരോഹിത രാജനായ് 
ലോകത്തേയും ജയിച്ചു വരുന്നേശു 

മാനം ശക്തി കത്തന്നുള്ളതല്ലൊ-_ 
വാക്ക്രി൯, പാക്ക്രീ൯ു. 

& നി [॥ 0/൧, 470, 22060 ഡറ0ലില൦൧/ 

കി 

അത്ഭുത രാജന് യേശുവേ ! 
വിശ്രുത വിരനേ ! 

സംഘ്ലണ്ണു സെരരഭ്യം നീയെ 
സന്മോദമെന്നുമമേ. 

൩.൨ 

ന്! ഫ്ലൂദയത്തില് വരുരമ്പാഠം 
സത്യം പ്രകാശിക്കും 

ലോക മായ പോകും അ പ്പോഗം 
ദൈവിക ദസ്റഫമാം. 

എല്ലാററിന്നും പ്ര കശേം നി 
ഏ൯ ജീവ ജ്വാലയയം 

സന്തോഷാമെനു സമ്വ്വേപരി 
ഫാ ! നീ മുഴുവനും. 

ഏ്പാരും യ്േശൂനുമത്തെ 

ഛപ്പോഴ്ചം വാക്ളൃൂട്ടെ 
തേടി ടടന്നോരെല്ലാരുമെ 

കണ്ടിടടട്ടെ നിന്നെ. 

സദാ നിന്നെ എന൯ നാവിനുര 
കൊണ്ടാടി വാഴ്ക്ൂട്ടെ 

നി൯ ഛായ എന്റെറ ജി വനാ 
നന്നായ്ക്കിള ങ്ങടെ. 

33 ൩ ൩ 

“170 75 70 72 107ഥ്ല് 51277" 

27. 1. 

ച. ആട്ടിടയ൪ കുമ്പിടും 
ആ തൊഴ്ടത്തിലൂഭഭതാര്൪ 

കത്ത൯ താ൯---ഫാ അത്ഭുതമെ 
കത്ത൯ താന മഫത്വരാജേ൯.. 
തൃപ്പാദെ വണങ്ങി നാം 
മാ കത്താവായ്ക്കാഴിക്കു. 

൨. വ ഞെരുക്കത്തില് മേവ്വി 
കട്ടില് ഉപോസിച്ചതാര ! കത്ത- 

൩. സെമമ്യമായ്ക്കദിച്ചതാരു 
സമ്മതം ലഴിച്ചതാ൪ ? കത്ത. 

രം. രോഗതപേബാധിര (ക്ഷ്) 
ആശ്ചാസം കൊട്ട താ൪ ? കത്ത__ 

൪൫൦ ലാസറിനു കല്ലരൊക്കല് 
വാസമായ്ലുരഞ്ഞതാ൪റ് കത്ത. 

൬. സം.ത്തി൯ അതുച്ചമാം * 
സംഗീതം ശ്രവിച്ചതാ൪ ? കത്ത 

൭- അദ്ധരാത്രെ പ്രാത്ഥിപ്പന് 
ഗത് ശമനെ പോയതാ൪ / കത്ത 

൮. ക്ലേശം നൊമ്പരമേറഠു 
ക്രൂശതില് മരിച്ചതാര ? കത്ത__ 

൯. രക്ഷിച്ച തുണൈെച്ചിടാ൯ 
ടൂത്യു വെന്നു വന്നതാ൪ കത്ത__ 

൧൦. സിംഫാസനാരൂ:ഥനം 
സവ്വലോക നാഥനാര് കത്ത 

39 ൩൫: 
& ൽ 

ക്ര, /770/5൧, 4/2) 50//, //70 4൦% 0 
6427. 

പി ്ു 8. ഴ്: 8, ് 

വാഴ്ക ൯ ദേഹി, സ്വ൪ രാജനെ 
കാഷ്ച്ചവെക്ക ത൯ പാടെ 

തന്നാന് രക്ഷ, സുഖം ക്ഷമ 
നിന്നെപ്പോലാ൯ സ്കൂതിക്കും 

സ്തുതി ചൊരുകം, സ്തൂതി ചൊരക 
നിത്ൃരാജ സ്തുതി ചൊല് 



114151: ൧4൧ 1142415൮10 

പിതാകുഠംക്കാപത്തില് ചെയ്യു 

കൃവപകശകായ് സൃതിക്ക 
ഇന്നും ആശിവ്യദിക്കുന്ന 
യഥാവാനെ സൂതിക്ക 

സ്കൂതി ചൊതകം, സ്മൃതി ചൊതക 
വിശ്വസ്തതാ ഏണ്ണുനായ്.ം 

പിതാവായി താന് നമ്മെ പേറും 
മരൃ൯ മണ്ണ്ണെന്നറിയും | 

നമ്മെ തൃകയ്ക്യിത വഫിക്കും 
ശത്രുരപില്നിന്നു കാക്കം 
തി ചൊരുകം സ്കൂതി ചൊത്ക 
വിസ്പീണ്ണുമാം കൃപെകായ്. 

36 

രം. ത മുഖം കാണും ദ്യൂതരെ 

തി ചെയ്യ്യാസ൯ തുണൈകു 
സൂഷ്യചന്ദ്രാഭി സ്തൃഷ്കിമയ 

ക്ുമ്പിടിനവന൯ു മൂമ്പിരു 
സ്മൂതി ചൊല്കം സ്തുതി ചൊൌല്കു 
കൃപാലുവെ സ്തുതിക്കാം. 

ം 

മൂട $ ൩൫ 

ൽ 
: പ്ല 0൨൮൧ ൦ 277 0227” ൫0൪" 

| 6.7. 6.7. 6.6. 8. 6. 4 
ദൈവത്തെ സ്തൂതിക 

ഏവരും ആഘോക്ഷമായ് 

ചെയ്യാ൯ അത്ഭുതങ്ങള് 
തന്നിലാക്കുന്നു ലോകം 

നാനം നന്മകളാല് 

ശിശുപ്രായം മുതല് | 
നമ്മെ താ൯ നടത്തി 

അന്നേബ്പോലിന്നുമെ. 

൭7 

൨. ചിത്തമോദവും നത 

ശാന്തതയുമേകി താ൯ 
കാപ്പാ൯ നമ്മെ അവ൯ 

എലപ്പോഴ്ഠം രൂടെ പേണം | 

൭൮ തന്നു നമ്മെ 

വഷിനടത്തട്ടെ 

ഇ ഫപരങ്ങളില് 

കാത്തുസൂക്ഷികുട്ടെ. . | 

സ്വ സ്യലോത്രധഥെല്ലാം ൨. 

ദൈവപതതാ പൂത്രന്നും 

അവരുമായി സ്വഗ്ഗേ 

വാഴ്ച ന്നേന്നേും കൊടുപ്പി൯ 

ഭൂസ്വഗ്ുങ്ങശ വാഴണം 

നിതയേക ദൈവം താ൯ 
ആദ്യം കഴിഞ്ഞ പോല് 
ആകട്ടിന്നുമെന്നുംം 

ളം 

05205, ൧൧൪ 5/൧ / ലം 00൧" 

1. 14 - 

മത്യനാമീ ഞാനേശുവേ, 
ലജപ്ണിചിടടുവതെങ്ങിനെ 4€ 

ടൂത൪ തന്നെ സ്മൂതിക്കുന്നു 
ആസ്തൂതി എന്നും നില്ലകൂന്നു. 

നത പ്രിയനാമെന്നേശൂ 3൨, 
ഞാ൯ ലജങ്കട്ടിക്കുന്നതെങ്ങിനെ $ 

എന് സ്വഗ്ലുപ്രത്യശേ സ്വം 
നിന്നിലാശ്രയം താ൯ ശുഭം. 

അകൃത്യം കഴ്ചകിടാനേം, 
ആത്മരക്ഷ നേടുപാനോം 

ടു 

ഇല്ലയെങ്കില് ലങ്ച്ളിച് ടാം 
യേശുവെ ജിവിച്ചടാം. 

എ൯ പേമക്ശു മരിച്ചതു 

എന്നുമെ൯ പ്രശംസയതു 

രക്ഷകനു ലജച്ചിക്കാതെന്നെ 

ചേത്തുകൊള്ള ന്നെന്നേക്കമേം 

്്ി 

സസു൩൦: 7/൧ 7:40 ളു്. 

(. 4: 

കത്താവിനെ നാം സ്തൂതികു 

ഫേ, ദൈവമക്കമേ ! 

സന്തോഷത്തിരു നാം അഫ്്ിക്കു 

സ്നോത്രത്തിസന യാഗത്തെ 
നാം സ്പോത്രം, സ്യോത്രം, സ്ലോത്രം 

) കഴിക്ക 

സ്തോത്രം. സ്ലോത്രം, നാം സ്ലോ 

ത്രം കഴിക്ക. 

വിശുദ്ധ സ്ററേഫബന്ധത്താര 
ഒരേ ശരിരമഃയ് 

നാം ചേകപ്പെട്ടതാകയാരു 

ചേരുവി൯ സ്തൂതികായ് യ നാം 



ആഗമനം 

പിതാവു ഏകജാതനെ 

10 

൯ പൈതങ്ങ ളി൯ ആവശ്യം 
നമുക്കു തന്നല്ലൊ താ൯ കരുതും സദാ-_ നാം 

ഹാ ! സ്റ്റേഹതഅരിശ അഗാധമെ 

നിന്നെ അആഅരായോമോ__ നാം | നൂ, ഈ വിതയ്ക്കന്ന കാലം നാം 

ചിലപ്പോ കരയും 
നാം പ്രിയപ്പെട്ട ഗകമായ് പിതാവേ കഞ്ണനിരെല്ലാം 

വിളിച്ചടപക്ഷിപ്പാ൯ തുടചുക ള യും--- നാം 
ത൯ ആത്മഥാവെ അച്ാരമായ് 

നമുക്കു നല്ലി താ൯- നാം (൭൭. തന് ന്തിരാജ്യം നല്ല,വാ൯ 
പ്താവിന്നിക്കുമായ് 

ഈ ലോകത്തിനു ചിന്താക്ുലം ത൯ മുഖതിന൯ു മു൯പാകെ തനേ 
മെദവാശ്രിതകില്ല നിരത്തും ത൯ സ്ത്തിക്കായ്-- നാം 

ി 

തആആഗമനം 

൩൮ 9 ൩൯ 

"74:0൧ 0/7 ഗ്ല : 20 ശീല ടെ 20 ലറൂഥക്ട 
ടി 

/20 ൨/ ൧൧7 92200. ധ്? 

യ് 89-൨൭, 
| കത്താവു വരും ! ലോകവും കാം ഷ്മോധും 

പഞ്ചഃതത്ങശ ഒക്കെയും ] 
ൂ മേഘത്തേരിന്മേത അതാം ആ നാളില് വെത്തുരുകിട്ടം 

യഫോവ അപോഠം വിധിക്ക ജ്വാലാഗ്നിയില്ത ഇറങ്ങുന്നു 

8 ല് വാപികളി൯ രക്ഷകന് 

ഹല്ലേടുയ്യാ കത്താവു വരും! അഗ്നിയില് 
വപാപികളി താ൯ വെമിപ്പെടും ക്ഷണത്തില്, പികമി൯ രക്ഷകന്. 

ത൯ൂ പാക്ക് നാത എല്ലാരെയും 
താന് ഉയിത്തെഴുനില്ലിക്കും . ൨. സ്ൂഷ്യനൊത്ത തേജസ്സോടെ 

ലോകര്തന്നെ ദശിക്കം 

ത൯ ജനത്തിന്നു ഭാഗ്ൃമാം ; ത൯ മുമ്പാകെ. ഭൂമിക്കും ; 
ത൯ നാമത്തില് ആശ്രരയിചാത കുത്തിയോരും 
തന്൯ രക്ഷ കിട്ടും അതിനാല്. ത൯ മുമ്പാകെ ഭ്രധിക്ഷംം 

കത്താവു വരും ! അന്നേരം ൩. ഭൂൂതഗണും കോടികോടി 

എന്നാരു ത൯ഭക്ത൪ ഏപ്പലോഴ്ച്ം 

| 
ടുമ്ഘ്നം ശിക്ഷികപ്പെട്ടും - 

ആനന്ദിച്ച് സന്തോഷിക്കും . 

| 

ഡില്ലേലുയ്യാ പാടുന്നു ; 
വിശുദ്ധന്മാ൪ സംഘംക്രടി 
മോടിയോടെ വാഴന്നു ; 

മശിഫായെ 

മോടിയോടെ ലാഴ്ക്സുന്നു. 



10 ചാവ് 

രഃ. ആമെസ ദൈവക്ുഞ്ഞാട്ടിന്നു 
മാനം ശക്തി ഭവികു ; 

ആമെ൯ താതസുതാത്തന്നു | 

സ്ത്തി സ്യോത്രം ലഭിക ; 

സ്വ്വകാലം | 
സ്തുതി ഭസ്കാത്രം ലഭിക്കു. ൂ 

40 

€ ലവ / //൦ രഥ് സാ 

൨.20. 
കോ ! ആഗമനത്തി൯ ആപ്പ് 

വാശ്ത്തം പോത യേശു, 

വരുന്നതാരു ഫൃത്തെരുക്ക | 

ആകോദരാ ഗീതവും: 

സൂാത്തന്നേടിമപ്പെട്ടോരെ 

മോചിപ്പാസ വരുന്നു ; 

പിച്ചള വാതില് ഇരിമ്പു 
വിലങ്ങും തകരും. 

ചിത്മത്തിത ഭുമ്മാഗ്ഗൂടത 
നീകാനുംം അന്ധന്നു | 

സ്വ്ലവെളിചം കങ്കളിത 

നല്ല്രാനും വരുന്നു . 

നുദൂങ്ങിയ ഹൃദയത്തിനു 
മുറിവുകെട്ടാനും 

അഗതിക്കു കൃപാധനം 
ഏകാനും വരുന്നു. 

ധിീലോ ! നി൯ എൃതിരേതപിത ഞാന് 

ഫോശാനാ പാട്ടമവ൯ 

മ്ങ്ദം മാക്ഷവാതില് നി൯ 

പ്രിയ നാമ ഘോഷ്മാതം 

4.1 ര1൧ | 

1നഥ൦: നമ, 07) 50൧൧, ൧/0 4 ല 

ത്വ 

ഏന്നെ വിട്ടെടടത്ത നാഥ 

ജിവനോടിരിക്കുന്നു, 

അന്ത്യകാല വരഥവന് 

എന്നു ഞാ൯ അറിയുന്നു ; 
ഹങള്ളലെല്യ്യാ 

രക്ഷിതാവു പാഴ്ചന്നും 

42. 

ത്വകി നോട്ട തൂടെ൯ ദേഫം 
വാടൈ നശിച്ചിടിലും 

ഭൂമിയില് എ൯ രക്ഷകനെ 
കേനറ കണ്ണ്ണ കണ്ടിട്ടും ; 

ഹല്ലെലുയ്യാ 
രക്ക്മിതാവു വാഴ്ചന്നു. 

അന കണ്ണ്ണകഗംകൊണ്ടെല്ല 

പിട്ടെടുത്ത കുത്തതന 
എനറ കണ്ണുകൊണ്ടു തന്നേ 

അപ്പോഗശ കാണും ഇവിടെ ; 

ഫഹഴല്ലലുയ്യാ 
രക്ഷിതാവു വാഴ്ചിന്നു, 

യ്േശ്രും നിനെറ രക്തംകൊണ്ടു 
പീഴ്ടെടടുത്ത ഞങ്ങ്കെ 

കൃപയോടെ ജിപിപ്പിക്ു 
രക്ഷിച്യകൌള്ജേണമേ ; 

ഫല്ലെല്യ്യാ 

രക്ഷിതാവു വാഴ്ചന്നു. 

൭൨ 

' 147 ൧൦ ലല് 0 //0 

2.07 5/22// 0൧൧20 

൧. ദ്: 

൧ [ക്കുമ്പോശ 

കത്തകാഫ മും യൃഗാന്ത്യ കാലത്തില് ധ്വനി. 

നിത്യമാം പ്രഭാത ശോഭിതത്തി൯ നാശ 

പാത്തലേ രക്ഷ്വപ്പെടട്ടോരക്രെ കരടി ആ. 

കാശെ 

കാണും എ൯ 

പേരും 

പേ൪ വിളിക്കം നേരം കാണും 

ചേര വിളിക്കും നേരം കാണും 

പേർ വിളിക്കും നേരം കാണും 

പേര വിളിക്കും നേരം കാണും എ൯ 
പേരും. 

പേര വിമളിക്കുംനേരം 

൨ 

ക്രിസ്തനിരു നിദ്രകൊണ്ടോരിശ്ശോഭിത പ്ര 
ഭാതത്തിരു 

ക്രിസ് ശോഭ ധരിപ്പാനുയിത്തു തന് 

ഭക്തർ ഭവനെ ആകരേമപ്പുറം കൂടിടു മ്പോ 

൦__പേർ 



൩ 

കത്ത൯ പേക്കു രാപ്പകര൯ അദ്ധ്വാനം ഞാന്൯ 

ചെയ്യിങ്ങനെ 

വാത്ത ഞാന് ചൊല്ലിടട്ടെ ത൯ സ്നേ. 
ഫത്തി൯ 

പാത്തലത്തിത ഏറെറ വേല തിത്തിജ്ി- | 

പവിതാന്തത്തിത്---പേ൪ 
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ലും 7.88... 

ധ്വനിക്കും അന്ത്യകാഫള.ം 
ഗംഭിരനാദം കേശക്കം 

പ്രധാന ദൂതന൯ ശബ്ദിക്കും 
ഇറങ്ങും യേശു വാനില് 

ഉടന ഉയിത്തെഴ്ടിന്നിടടം 
വിശ്വാസികഗ എല്ലാവരും 

രൂപാന്തരപ്പെട്ടിടം. 

മഫത്വമേഘവാഫനം 
പിശ്വാസികശക്കു കിട്ടം 

തന്നേട്ടേകൂടെ ചേരുവാന് 

അവർ തന്നിത കയറും 
വിശ്വാസികഠ൦- കത്താവിനെ 
കണ്ടിടുമെ വ൯തേജസ്സിത 

പിന്നീടു തെറ കൂടെ. 

തനു ദൂൃതസേനയോടവ൪ 

വന്നീടും ഈ (ഭുവിങ്കത 

സാത്താ൫ന ബന്ധിചിടും താ൯ | 
പാതാമത്തിത അടക്കും 

സഫസ്രമാണ്ടു വാഴ്ചം താ൯ 

ഈലോകരാജ്യമാക്വെ 
വിശുദ്ധരേടുക്രടെ . 

സ്വഗ്ലീയ ഏദന൯തേട്ടമായ് 
ദ്രവാകെ കാണേപ്ചെടും 

കുഞ്ഞാട്ടം സിംഹവും നന്നായ് 
ഒന്നിട മേഞ്ഞു മേവും 

വിരിയനുപമ്പി൯ പോതിലേ 
പൈതങ്ങഗ കളിച്ചിടടമെ 

ഉണ്ടാകയില്ല ദോഷം. 

സഫസ്രകാലം തീരുമ്പോഗം 
ഉയിച്ഛിക്കും ദുക്ഷുരെ 

സാത്താമെറ ബന്ധനം നിക്കും 

൫൩. 

ആഗമനം 

൬. 
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& 

ശിക്ഷാവിധിക്കയക്കും 

നജല്ലാക്കു മോക്ഷം കല്ലിക്കും 
വെള്ളസിംഫാസനം വെക്കും 

ടുക്ൂ൭ രകൂൃശിക്ഷിച്ചിടടം- 

മനുഷ്യരാകെ (ഭ്രമിയില് 
ചെയു മുക്കത്യത്ങശക്കും 

ന്യായാധിപന് പുസ്ത കത്തിത 
കണ്ടെതുപോരേ പിധികച്ചു 

തറ൯ ചെയ്തും ചിന്തിച്ചതും 
അറിഞ്ഞുട൯ എല്ലാവരും 

ശരി എന്നോത്തടങ്ങും. 

ഹാ ! യയശുവേം എ൯ നാമത്തെ 
നിന൯ പുണ്ടൂുയാഗത്താലെ 

നി൯ ജീവപുസ്ൃ പത്തിലെ 
കുറിച്യവെചചിടെണം 

നി൯ നിണ്ണയപ്ര കാരമായ് 
എനു യേശുവിനു പുകറ്്ഷ്ക്കായ് 

നിന ചിത്തം ഘരിക്കെന്നില്. 

വി 

0 ൨൧൭0 ഗ്മ 7നധനമമലി് ? 

ട്വ്ഇ ട്ട. 
വാം വരിക ഇമ്മാനേപേരു 
കേഴ്ടന്നടിമ യിസ്ര്രായേല് 
ദേവസുതാ വന്നവരെ 
അടിമ നിക്കി പഷികു യേല് 

പാടിനു, പാടി൯,” ഫേ യ്യീസ്രാ_ 
വരും നിനകിമ്മാനുവേരു. 

യിശ്ശായിദണ്ഡേ, മക്കളെ 

പിശാചില്നിന്നു രംചപിക 
മരണപാതാള ങ്ങ മേല് 
അവക്കു ജയം നല്ലുകെ_ പാടി൯ 

അരു ണോദയമേ, വന്നു 
തോഷിപ്പികെങ്ങളു ഭഭത്തെ 
പായികു രാവി൯ മേഡഷ്വഒത്തെ 
ചാവി൯ഷോരനിഴത മാറ! പാടു 

ദാവിദി൯ സൃതനേ, വന്നു 
തുറക്കെങ്ങഴ സ്വ൪ഭപ്പനം 

ഉന്നതിമാഗ്ടും തെളിക 
ദുൃശൂതിവാതിലടെകു __ വീല് 

ടട 



18 സധന കട 

൫. വാ, വരിക ശക്തി കത്താ, 46 രന 

ജ്യോതി൪ മേഘത്തിലാദരം 
നി ലി 

ഗോത്രങ്ങഠംക്ക സീനായി മമത വധ്ന൦:  : 1470, 2/0 ൮൧ //0650 
ധമ്മശാന്ത്രം പണ്ടേകിയോ൯_ പാ സ്റ്റ്. 

45 ൪൫ | ഹ് 
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൩൦: * /'20 7 //൦ /൮൧0 | ചരനത്തില് നിസി റം 

1. 14. ജീപനേകിയോ രേശു 

൧. കാല്വറിയിത ഏന് പേക്ഫൊ മൂലില് തിരികെ വരും ്ം 

ജ് വ൯ കൊട്ടത്തെന്൯ രക്ഷക൯ ല്ല. രല... 

ഇ ഫത്തിത പിണ്ടും വന്നിട്ടം 

യേശു വരും, വിണ്ടും വരും ൨ 
തന് ശുദ്ധരെ € കൊശവാ൯ 

് ചരുതു തന് ശുദ്ധരെ ആകാശെ ക്ൂട്ടവാന൯ 
ആകാശമണ്ഡലങ്ങള ല് ി 

നഘ്മേ ! ഫാ! ഏന്നുമെ പാത്തലത്സിത നിന്നവന് 

ര; പ  ചേത്തിടം തന൯ സന്നിധൌ പേഗ. മുനുവേലിന്നള്ലേല്യ്യാ 2 

൨. ലേഃകത്തി൯ നാനാ ഭാഗത്തും 

കേശക്കുന്നിതാ അത്യുച്ചത്തില് റം 

ത൯ വരവിന്നാല്പുവിളി | നിങ്ങലുടെ അരകഠ- കെട്ടിയും 

ഏവരും കേട്ടണരുവി൯--- യ്യേശു ഭംഗിയോടെ ഭിപം വള. ങ്ങിയും 

യ പ്രാഷ്റഞ്ത കത്താവി൯ വരവിന്നായി് 

തത്ത കാത്തിട്ടവി൯ സവ്യദാ__ വേഗം 
കെട്ടിയും തന്നെ കാക്കവി൯ 

അല്ലാ്ക്ുരിത നിങ്ങഗം ഏവരും 

തള്ളപ്പെടും പൂറത്തഹഫൊ-- യേശു രരം 

ദം. വാതിലടചശേഷം ഈ കുഞ്ഞാജിന്െറ കല്യാണം വന്നിതാ 

ഭൂവിങ്കലുണ്ടാദമവക്കും കാന്ത അലംകൃത മനോഫരി 

അത്യന്ത 4 ദ്തുത്ജഗ൦ അവ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടോരെല്ലാം 
തെഠഠിഭഴിവി൯ ഇപ്പൊ യേശു | ധന്പരഹോ എന്നുമേ--- വേഗ 

ക്രിസ്മസ് 

ഹല്ലെലൂയാ സുതനും 
8, 10. | ഹല്ലെലൂയാത്മാവിന്നും 

ചം യേശുരാജ൯ ജനി : ഹല്ലെല്ലയാ അനന്തം 
ഇമ്പമായ് പുകക്രവി൯ം 
ടൂതസ്വരം ഫോക്കിച ; 
പ്രിതിയോടെ വാ വിന. 

൨. ംരംശായ് വേരില് മുളചം 
ബേതത ഹേം ഗോശാലയിരു 
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൫൦ 

യ്യദക്ല കന്യകയില് 
യേശു അവതരിക്.--- 

ഫല്ല്ലെല്ല്യാ. 

ഉന്നതത്തിര തേജസ്സുംം 

ഭ്ൂവിത സമാധാനവും, 
മത്യരിരു സംപ്രിതിയുംം 
സന്തതാം ഉല വാക്ും-- 

ഹല്ലെല്ലൂയാ. 

ഭാവീറ്ദൂരിര ജനിച്ച 
ദൈവത്തിന്െറ പൃത്രനേ, 
പാപവശാത നശിച്ച 

പാപിയെ നീ നോക്കകേ_. 

ഫല്ലപല്ലൂുയാ. 

7 

1൮൩൬൦ : “൧്ലഥ ൦ 52/ല7 

൧. 141. 

യേശു ഇന്നു ജനിച്ച 
ദൈവം അവതരിച്ചു 
നമ്മെ രക്ഷമിചിടാസ൯-__ 

ദൈവത്തിന്നു സ്നോത്രം 

സ്ലോമ്രംം സ്ലോര്രം, സ്തോത്രം 

ദൈവത്തിന്നു സ്ലോത്രം 
സവ്യരും പാടിടെ ണം. 

ഭാവ ദിനെറ ഗ്രാമത്തില് 
ബേത്ൃരഹം നഗരത്തിത 

ശിശു ഭൂജാതനായി--- 
ലൈവത്തിന്നു-_ 

ദൈവട്ൂതന്മാ൪ വന്നു 

ലോകരോടറിയിചു 

രം സൂവിശേശ്ഷത്തെ__ 
ദൈവത്തിന്ന്__ 

ദൈവത്തിന്നു മഹത്വം 

മതൃരിത പ്രസാദവും 
സംഏണ്ണുമായ്ക്കുന്നു 

ദൈവതിന 

ഷ്ലദന്മാരഖിലവും 

ശേഥ്ഥം സപവ്വൃജു നവും 

ഐകൃമായ് പാടെ ണം 
ദൈവ തിന്നു. 
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2൧. 1. 

ബേതൃഫഹേം നതനഗരിയിര 
യേശുക്രിസ്തു ടുനിച്ച നാഗ 
ദൂതഗണങ്ങഗ ഫഘോഷിക്ട് : 

ന്നതത്തിര മഫത്വം.? 

ഉന്നതത്തില് മഹത്വം 
ഉന്നതത്തിത മഹത്വം 
ഉന്നതത്തില് മഫത്വം 
ഉന്നതത്തിരു മഹത്വം. 

ആട്ടിടയര് കണ്ടവരാം: 

പ്രഭ ചേന്ന വാനഗണും 

യേശു പിഠാന്നെന്നു ചൊല്ലി 
: ഉന്നതത്തിരു മഫത്വം.? 

വേദവാകൃം എന്നപോലെ 
ഏവരെയും രക്ഷിച്ചിടാ൯ 

യേശുമഫാരാജ വന്നു. 
“ഉന്നതത്തിരു മഹത്വം. 

നി൯ ക്ലച പചേണം കത്താവേ! 
നി൯മുഖം കഴന്ടെന്നും സ്വദ്റേ 
നി൯ മുമ്പില് അന൯പായ്യ്യാടുപന്. 

ഉന്നതത്തിത മഹത്വം. " 

ദ്രഠ 

* ൫0൪ 170012 0/0 02% 
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൭. 14. 
അത്യുന്നത കപാത 

ആപരു താപം വേണ്ടാ 
ആകാശം തുറന്നിട്ടിതാ 

അയ പൃത്രനെം 

ഹാ രാത്രിമദ്ധ്യത്തിത 
ആക്കുന്നേ തന്ന ഭ്ലൃത൪ 

ആഹ്ലാദമാകും ഈ വാത്ത 

ഈശ നരനായി. 

ഇടയസംഘവും 

ഇതിങ്കലോ ശിഷം 
ഇമ.കിവന്നു ദശിച്ച 

ഇമ്പമാം കാഴ്ടയെ, 
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6: 
വിരത്ത്ഭചാടി പന്നിടി൯ 

പാത്ത കേട്ടില്ലയോ 

മാലാഫാമാക്കു രാജ൯ 

മാന്ദഷ്ഷനായ് വന്നാ൯ : 

ബേതലഫേമിത പോകാം 

ബലവാനെ കാണാം 

ശിം ഓടി പരുവി൯ 

ശിഡം കുമ്പിടുവിനു, 

റ് 

മൈവത്തിരനിന്നു ദൈവം 

ടീപോത്ഭവദിപം 

ഫാ താ൯ കമ്പാഗഭത്തെ 

ഫാസ്വമാക്കിയില്ലേ : 

സത്യദൈവം താന് തന്നേ 

സത്യം ജനിച്ചിഫെ 

ശിം ഓടി വരുവി൯ 

ശീഘ്രം ക്ുമ്പിടുവി൯. 

കേടംപ്പിന് ടൂതസംഘത്തി൯ 

കേഠവിപ്പെട്ട ഗാനം 

ഉന്നതത്തില് മഫത്പം 

ഉണ്ടാകുമാറാകം 

, ഉവ്ലിയിര സമാധാനം 

ഉലകിത പ്രസാദം 

ശിഷ്മം ഓടി വരുവി൯ 

ശിം കുമ്പിട്ടവി൯. 

ലഥ്വധധടനനകട 

രം എന്തോരത്ജുതമേ മം, രം ഭാഗ്യ മു്രത്തത്തില് 

ഏററം പാവപ്പെട്ട ഈ ലോകേ ജനിച്ച 
വേഷത്തില് മാതാപൃത്രരെ ഈശേമശിഹാ തന്നേ 

ദശിച്കിടുന്നല്ലോം ഈ ജഡം എടുത്തു 

൫൬. ഇതോ മശിഫാ താന് യാ. രാ പലിട്ുതഡുു്ടാള് ഈ തിരുവചനം ; 
ച ശീ്മും ഓടി വരുവി൯ 

ഇതോ പിതൃസ്വരൂപസ്ഥ൯? രോ ട്ടപ്പിക 
ഇതോ ഭൂരക്ഷകന്൯. ി 

൬. വിശ്വാസത്താല് കാങ്ങേ യ എനം: 
പിശ്വൈക നാഥനെ 

വിശിക്ടു മഫാ തേജസ്സും 52 ി 
ടം 2 

മഹ വിനയവും. € 0/ 7൦ ൧// ൮൦ ൨0///2ല/ 

൧, 1. 

ക] ൫൧ ൧ 
വിശ്വാസികളേ വാ 
തുകൃമാനസര്൪ ആയ് 

വന്നിട്ടക ; വാം നിങ്ങഗം ബേത്തഫേമില് 
വാ വന്നു കാണി൯ 

ത്രിപിക്കുപരാജ൯ 
ഫാ ! വേഗം വന്നു പാടി 
ഫാ ! പേഗം വന്നു വാക്ക്രി൯ 

വാ! വേഗം വാന്ുനു വാഴ്ി൯ കത്തവൈ 

൨ 

മേവാദി മാ ദേവന 

ശ്രീഭയശൂ കത്താവു 
ഈ ലോകേ വന്നുദിച്ച കമ്ൃയില് 

രാജാധിരാജ൯ 

സൃുക്ട്ിയല്ല ജാത൯- ഫാ വേഗം 

മാലോഫമാരോട്ടു 

മേള ംക്രടീപാടി൯ 
സ്വല്ലോക നിപാസികളേ പാടി൯ 

മഫോന്നതത്തില് 

ദൈവത്തിന്നു സ്പോത്രം--- ഫാ വേഗം 

രം 

ഈ ഭൂമിയില് ജാതനു 

പ്രടയേഠും രാജന് 

ഈശേതേമ്പുരാന്നു സ്ലോത്രം പാടി൯ 

പാരിലൂുലേടാരേ 

വന്മനം കരോറി൯--- ഫാ വേഗം 
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൬. "5. 

കേഷക്ക ഭ്ൃതസരസ്വരം 

ക്രിസ്പ ജാത ഘോഷാനെം 
(ദമൌ സ്ധാമ സന്താക്കം 

ആമീ൯ പാടി൯ ഉണ്ടായി 
ത്തനന്ദിപ്പി൯ു മത്യരേ 
വാനട്ടുത൪ യോഗമായ് 

യ്യേശു ഇന്നു ഭൂജാതസ 

എന്നു ലോകം ആക്കുന്നു 

കേശകു ഭ്ുതസതസ്വരം 

ക്രിസ്തു ജാതഘോക്ഷണം: 

പ്പാനേ ടദൂതരാര ഏന്നും 

മാന്യനാം ഈ ക്രീസ്പിശ൯ 
പാത്തേലെ കമ്പ്ൃക്യില് 
മൂത്തിയായി ജനിച്ച 
മാനമുായിപ്പട്ടേവി൯ 
മാനവാവതാരത്തെ 

കേശം തിത്തു രക്ഷിക്കും 
ഈനശനാം ഇമ്മാനുവേര- 

ശാലേമി൯ു പ്രഭോ വാട്ട 
വാഴ്ച! ന്തി സൂയ്യനേ 

ശോഭ ജി വ൯ നല്ലം താന് 
രോഗശാന്തി സവ്ൃൃക്കം 
മാനമാകെ പിട്ടഹോ 
മര്്ലഭാഗ്യം തേടുവാന് 
ട്തുഹാരം ചെയ്യവാ൯ 
ജാതസ ആയി പാരിടെ__ 

യേശു ലോക മോഹിതാം 
വാസമാക ചേതസി 

വേഗം ഏകു നതവരം 

നാഗശക്തി പോക്കവാ൯ 
ശപേ ദോഷം തിത്തു നി 
വാക്സോ വാഴ്ല മാനസ 
ഘഏണ്ണുമായ വിശ്വാസം 

ഭാനം ചെയ്തു, സവ്ൃദാ.... 

കേഷക്ക 

കേശക്ക | 

കേക്കു 

ദ്ര 

“02൧ ൧ 7൭ ൧൭2/മ്ട ഥ്ഥ 

ഒ. 7. 8, 7, ൦.1, 

രാജനു ദാവിട്ടൂരിത പണ്ടു 
മോശമാം തൊഴ്ചത്തില 

സാധൂവായോര്൪ മാതാവു താ൯ 
പ്രസപിച്ചൊരുണ്ണിയെ 

അമ്മ കന്നിമറിയം 
യേശു ആ കുമാരനും. 

വാനം വിട്ടു ഭൂവി വന്നു 
കത്മുകത്തനാം ദൈവം 

പുതത്തൊട്ടിയിത തന്ദേ കിടന്നു 
ഗോശാല തന് കൊട്ടാരം 

ഏഷഴയാം അഗതിപോരു 
വാസം ചെയ്യു ദുമിമേത.ം 

പാവല്ലെട്ട മാതാവിനു 
കീഴ് പ്പെ,ട്ടാദരിച്ച താ൯ 

ബാല്യകാലം എല്ലാം അ൯പായ് 
മാനിച്ചങ്ടു മേപിനാ൯ ? 

തന്നെ കണ്ടു പഠിക്ക 
തന്നെപ്പോലെ ജിവിക്ക. 

ബാലധാക്കു നത ട്ടക്ഷാന്തം 
ബാലനായ് താ൯ കാണ്ടിഷ 

ബലഹിന൯ ഫന്നപോലെ 

ദുഃഖിച്ചു, സന്തേക്കിച്ചു 
ഇമ്പതുമ്പ നാളിലും 
തുണചെയ്യും നമുക്കു 

കണ്ണ്ണാത കാണും അന്ത്യ നാളു 
നാമവനെറ സ്സ്റേഹത്തിര 

കത്ത൯ ആ ശിശു ഏന്നഃപ്പാഠം 

ബോധമാകും സ്വശ്ലത്തിര 
ചേത്തിട്ടന്നനേകരെ 

കാത്തു രക്ഷിച്ചാസ്ഥലേം 

ഫീനമാം തൊഴ്ുത്തിലല്ല 

വല്ലഭ൯ വലഭാഗേ 
രാജമുടി ച്ചടി തന്നെ 

മാ തേജസ്സിര കാണുമേ 
വെദജവ്സ്്രം ധരിഷ്ടു 
ച്ചറരൂം ഉണ്ടാം ശുഭ്ധരും. 
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3൭ 
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൧. ഗോശാലെ ജാതനാടയാനെ 
എല്ലാരും വന്ദിപ്പിനു 

കത്താധികത്തനെന്നുമെ 
സഭമ്മാദം തആത്തിടി൯ം 

൨. നത താരക ത൯ ശോഭയെ 

കണ്ടാനന്ദിച്ചിടിന൯ 

ഇദമ്മാന൯ുഃവര മഫേശനെ 

ഇന്നാളിത പാഴ്രവി൯ം 

൩. ഇടയരോടു ക്രടെത്തി 

സമന്താക കാഴ്ച്ച കാണ 

തൃപ്പാദ പിഠം തേടീടി൯ 

ഈ ക്രിസ്ൂസ്സ് ഘോഷിപ്പി൯ം 

രം. വിണ്ണ്നോരി൯ ഗിതം പാടുക 
ഇന്നി മഫാ ദിനെ 

നന്നായ് സ്ത്ൂതിച്ചു വാക്ശൂക 
ശ്രീയേശു രാജനെ. 

പി 

൭6 
“(൧൦07 ബെ൦//)/ ൧൧707" 

1). 08൭. 

ഹം പാടി൯ ഇമ്പഗിതം 
ഇന്നേശു ജാതനായ് 

സദ്വിശേഷ നാദം 
കൊണ്ടാടിനു ലോകക്കായ 

പാടടി൯ ഇമ്പ ഗീതം 
ഇപ്പാരിരു പുങ്ങുമേ 

കേട്ടു വിണ്ടും ഗിതം 
പാടേണം ൭൨൧22. 

പാടി൯ ഇമ്പഗീതം 
പാടി൯ ഇന്നിമ്പമായ് 

സദ്ഥിശേഷ നാദം 

കൊണ്ടൊടി൯ ലോകക്കായ്. 

൨. പാടി൯ ഇമ്പ ഗീതം 

സ്വഗ്ലിയ കിത്തനം 

പാടി൯ ജാത മോദം 

രക്ഷണ് കാരണം 

പാടി൯ ഇമ്പ ഗിതം 
മഹത്വം കത്തന്നുംം 

ശാന്തം; പ്രിതിം മോദം, 
നരക്കുണ്ടാം എന്നും-പാടി൯ 

൩൭ പാടി൯ ഇമ്പ ഗിതം 

ക്രിസ്തവേതാര നാമം 
കേഷക്കുന്നെങ്ങും നാദംം 

മണി ഗണങ്ങലാല് 

പടി൯ ഇമ്പ ഗീതം 

രക്ഷണ്യ സംഘമേ 

ധ്യാനിച്ചേറെ ഗീതം 

പാടീടിന൯ ഉച്ചത്തില്.-- പാടി൯ 

7 ൫൭ 
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1ട്ട. 

൧ 

ക്രൈസ്പവരേ, വന്ദനെക്കണരി൯ 

൫൬ | കരിസ്മ കമ്യ ജാതം ചെയ്യ നാളിസ 

ഭാഗ്യോദയെ__അത്ജുതമീ സ്സറേഫം 

അശഗോചരമല്ലോ ഇതി൯ മമ്മം 

വാനേ ഭൂതന്മാ൪ പാടി ഇതാല്യം 

മാനുക്ട്യാപതാരം ഘോഷികിവ൪. 

൨ 

കാവത കാക്കും ഇടയരും കേട്ട 

ദൈവട്ടത സ്വരംം : ഭയം വേണ്ടാ 

നല്ല പാത്ത കൊണ്ടു വരുന്നു ഞാന്൯ 

ുല്ലാവക്കുമുദേജാരു രക്ഷകന൯ 

ഇന്നു ജനിച്ചു: ദൈവവാശത്തം 

ഒന്നുപോലും പിഴഷ്ക്കാം നിശ്ചയം. 

൩. 

। ദൂതഗണം ആകാശം മുഴക്കി, 

ഗീതം പാടി ആത്തു : ഉന്നതത്തില് 

ദൈവത്തിന്നു മഫത്വം, (ഭൂമിയിരു 

ദൈവ്പ്രസാദമു്മോക്കു സേം 

പിട്ടൈടുപ്പി൯ സ്ക്റേഹം ടൂതന്മാക്കും 

പണ്ടേ ആശ്ചയ്യംം ഗീതവുമതു. 
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ര 

ത്തൃട്ടിടയ൪ ഓടി ബേത്യേമിനം 
കുട്ടിയായി പൃതത്തൊട്ടിയില് കണ്ടവ൪ 

രക്കാകനെ അമ്മോട്ട് കൂടെ 

സ്തൂക്ാം ട്രൂതവാക്യം എന്നറിഞ്ഞു 

സാക്ഷിചെങ്ടും അത്ഭുതകാഷ്ച് യെ 
ഫോക്കിച്ചോരാദ്ം മയ ശുവേ, ഇവ൪ 

൫ 
കരിസ്തസ് മോദം ആട്ട്ടയരെ പോത് 
പസ്താവിക്കാം സ്യോത്രസ്വരത്തോേടെ 
നക്ടയം തിക്കം ഈ ശിശുവിനെ നാം 
താട്ടിതൊട്ടു ക്രൂശോള.ം നോക്കി കാണ് 

നിക്ടുയോടെ പി൯ചെല്ല, കൃപയാല് 
നഷ്കസ്വധ്രാം വിണ്ടും പ്രാപിപ്പോള.ം: 

൬ 

ഥീതം പാടാം രക്ഷയിന൯ മോദത്താത 
ടത൪ മദ്ധ്യ നില്ലാം ജയം കൊണ്ടു 
ഇന്നു പിറന്നവയെറ മഫത്വം 

ിന്നുന്നുണ്ടെല്ലൊ നമു ടട ച്ചറഠും 
റിത്യം പാടും രക്ഷപെട്ടോ൪സ്തൂതി 
റിതൃനാം സ്വശ്ലീയ രാജാവിന്നു. 

ം ആഭ്യന്തമില്ലാത്ത നാഥ൯ 
ജാതനായി ഭൂമിയിരു 

മരൃനായി ബേത്തുഫേമില് 
ഇന്നവതരിക്ച താ൯ 

അല്ലേല്ലുയ്യ്യാ 

൭൭ ദവമവതരികു. 

_ ട്ുതസൈന്യമാകെ വന്നു 
കാണുപ്പെട്ടിടയക്ക് 

“ ബേത്തു ഫേമില് ജാതനായി 
നിങ്ങഗംക്കൊരു രക്ഷക൯ 

അല്ലല്ല | 
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വു : 47405 7-0 7/൦ 7൧൧005 

0 0/4" 

ച് ഥ് 

റ് 

എന്നു ചൊന്നവരോട്ട് . | 

“അതുന്നതത്തിരു മഹത്വം 
ഭൂമിയിര സമാധാനം 

ദൈവ്പ്രിതി ലോകമെണ്ഡം 

ഉണ്ടായീടട്ടെ ന്നേക്കം ? 
അല്ലല്യ്യാ 

പാടി സ്വഗ്ഗസൈന്യങ്ങഗ. 

ആട്ടിടയരോടി ഹുഅി 
കണ്ടു ൨ന്മിചനിന്നു 

ജിണ്ണവ്യ്ര്രം കൊണ്ടു മൂടി 
വൂല്ലിത പള്ളികൊള്ളന്നു. 

ത്അല്ലേല്ൃയ്യ്യാ 

ഇ മ്മാനു വേരു മാരാജ൯. 

ഫുല്ലാവക്കം ഉണ്ടായോരീ 
സന്മോദ വാത്ത ഇന്നി 

ഉഭ്മോ൪ ഫൂദയ അില് തിങ്ങി! 
ഫണ്ടും നിറഞ്ഞിടട്ടെ 

അളേല്ൃയ്യാ 
എങ്ങും നിറഞ്ഞിടട്ടെ. 

ം 8)ന൯ 

' 7.7൦ 62/ല 7൧7205" 

 [ 

ട്ലൂരെക്കാണും വെള്ളി ദിപംപോരു 
തരേങ്ങഠം മിന്നുന്നു ; 

ദിപൃപൃരി തന്നില് കേശ ഗാനങ്ങഠം 
ദിപ്യമേരീ സുത൯ ഭൂജാതനായ് ; 

മത്ങത തിന്നു, ശോഭയാന്നേ 
ഇത്ങിന്നു സ്ൃപ്രഭാതം. 

അഭൂൂതഘഏവ്യമാ൦ ഈ ഗാനം 
ശ്രീയേശുവി൯ ജന്മജും 

ദൈവപൃത്രസ ജനിച്ച ഗോശാല 
രാജധാനികമെ.ക്കാഠം ശോഭനം; 

ന്സ്ത്രലയ ദിനം, ക്രിസ്തസ്് ദിനം 
ഖേദം നീങ്ങി, ജയം നേടി. 

നരക സേനകളെ യെല്ലാം 

ഫരണം ചെയ്ക്ാന൯ു വന്ന 
ആ ശിശു തന്നെ ജയം നേടി 
അശുഭ്ധാത്മാക്കലെയെല്ലം വെല്ലം ലം 

മറിയമക൯, മഫാശക്ത൯ 
പ്രവചേക൪ ചൊന്നവ൯ താ൯ം 



24 സപ്ന കട 

രം, ശോഭേ തിങ്ങും നക്ഷത്രങ്ങളി൯ ൨. 
പ്രഭയാശ്ചഷ്ല്മെ ; 

സ്വണ്ണുമണികഠം മഴഞ്ങംപോലെ 

സ്വഗ്ഗു ഭൂതഗണങ്ങള് ആക്കുന്നു 

ജഡം ദൃശ്യം : ടക്ജികദശ്വം 
ആശ്ചയ്യമാം നിന് സ്നേഫം ൬൩. 

൫. ഗോശാലയിരല് സ്വഗ്ലരമഫത്വം 

വിശ്വാസത്താത കാണാ; 

മാലാഹമാ൪ ആകാശത്തിലെല്ലാം 

ഹല്ലെല്ലയ്യ്യാ പാടി രൂടിടുന്നു ; ന 
സമാധനം, സ്വഗ്ലദാനം 

ഈ ദിവ്യ) ജനനത്താതം 

60 ൬൬0 
“ 1177,27൦ 9/2൧/2ല൦0൦ ദല ' 

€. മ: 

ചം ആട്ടിടയ൪ രാത്രികാലേ ൬. 
ക്രട്ടമായ് പാക്കവെ, 

ി 
ദൈവദൂതന് വന്നിറങ്ങി 

ദിപ്യശോ ഭയോടെ. 

വേണ്ടാ ഭയം നിങ്ങധടക്കിപ്പോ 
ലോകത്തിന്നൊരുപോരത 

സന്തോകും, ഖ്ിതി ചേനം 

വാത്ത ചൊതവേനിന്നു. 

ഇന്നിഭൂമൌ ന്ഞ്ങശക്കായി 

ക്രിസ്കവാം ര ഘിതാ 
ബേതുഫേമിരു ജാതനുയിം 

ചിഹ്നമതി ന്നിതാം 

തത്രകാണും സ്വശഗ്ലൂശിശു 

ഫീനമാംം ഗോശാലെ 

ഒ ണ്ണവ്യ്്രം മൂടി കാണ്മൂ 

സാധുവാം പൈതലെം 

ഏവം ഭ്ൃത൯ ചൊല്ലുംനേരം 

ഹാ : വ൯ദ്ുതസംഘം 
വന്നുക്രടി, ദരിശോഭ 

ഏണ്ടമെ നിറഞ്ഞും 

ഉരചെയ്യാ൪ ഉന്നതത്തിരു 
ദൈവത്തിന്നു പാരം 

മഹത്വമത്യധികമായി 
ഭൂമിയിത ശാന്തിയും: 

മേട ൬ ന്മ ൧൯ 
ആണ്ടവസാനം 

61 ൬൧ 
| 

: 1൮൦ സാല വ 7 ഥ് | 

റ്. ളള 

ച, ഇന്നു തിരും വക്ടത്തില് 

തന്ന എല്ലാ നഗ്ഥയ്ലുഠ 

ലൈവനാമത്തിന്നിപ്പോഴം 

സ്തവം ചൊല്ലുന്ന ഞങ്ങ, | ൫. 

൨. ഈ ആണ്ടും നീ നടത്തി 

ഈ ഉലകം വനത്തില് 

ക്ഷീണ്ടിക്കുന്നെന്നായപ്പോഗ 

കണം താങ്ങി ഞങ്ങളെ. ഇം 

| ൭. നിദ കൊണ്ടോരെത്രപേ൪ 

പുത്ര ദുഃഖം ആകൈല്ലാം 

പത്രത്തോളം ഞങ്ങളെ 
എത്ര ക്ഷോമം കാത്തു നി. 

ഇന്നിതാ ഒരെ'ബ്ലേസ൪' 
നന്ദി ഏണ്ടു നാട്ടന്നേ, 

എന്നും &മിസ്സു"യായി ന് 

ഇന്നേപ്പോലിരിക്കണം. 

ലോകവാഴ് തീന്നു മേര 
ലോകത്തില് നിന് നാമത്തെ 

ദൂതരോട്ട ചേന്നെങ്ങള്ം 

സ്തൂതിപ്പാനരു കൂപ. 

പുതുവക്ഷം കാണുകിര 

പുതുജീവനും നല്ല, 
ശുദ്ധത വിശ്വാസവും 

ശുദ്ധാത്മാവി൯ ദാനവും: 
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൧൦ 

൫൫. 
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പുത്യ ആണ്ടു ൧൭ 

1.. 10. 
ഒരാടെ ക്രടെ കഴിഞ്ഞു, 
അതിനാത ഞങ്ങ ഇവിടെ 

യഫോവയോട്ട പ്രാത്ഥിഷ് 
: ഘാക്കിക്കും തന്െറ സ്മൃതിയെ. 

ഗുണത്ങഗം ഏറെ നാക്കു 

രുക്കൈൈയ്യിതനിന്നു ലഭിച്ച, 
ശർ രസെടഖ്യം ബലവും 
ധാരാളം ധനധാനൃയവുംം 

കാലാകാലം നത് മഷഴയുംം 
ഫലം നല്ലം ചെയിലതുംം 

തണുപ്പിക്കുന്ന മഞ്ഞതും 
കൈകൊണ്ടു നാം തന൯ക്ലപ൨യാല്. 

ഇ വററിന്നു നത സ്പേത്രേ്ങഗം 
ആകാശംവരെ കേറട്ടെ, 

സ്വറ്ഗൃത്തി൯ ഗായക്സംഘം 

ഭൂതലസ്പോത്രം കേഷടക്കട്ടെ. 

ദൈവം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ച 
പൂ ത്രനാരു തന്ന രക്ക്ഷെക്കും, 

ശുദ്ധാത്മാവരരേ വരങ്ങശക്കും , 
ത്രിയേകുന്നു ഹാല്ലലുയ്യാം 

൬൩ 

“0 ൨0൦൧, //൦ 4000൪ 0 ച 
൮. "ടം. ട്ടം 

അനാദ്യനാം ദൈപ്വമേം 

അന്തമില്ലാ ത്തോനേ, 

൬൨ ഇന്നലെ ഇന്നും എന്നും 
ഒന്നുപോലുള്ളോനേ, 

സങ്കേതം ന് ആകുന്നു 

സവ്വൃക്കം ആപത്തിരത, 
വക്ഷാന്ത്യപേക്ഷാ കേട്ടു 

വക്ടിക ക്രപയെ. 

നിരു ക്ണക്കാണ്ടുക്ശ 
നില്ലാതെ ഓടുന്നു 

പുല്ലിന് ഘ്ക്കഗം പാടാനായ് 

പുക്ിക്കംപോലെയാംം 
നിദ സ്വപ്ലം കഥ പോൽ 

നിമികം തീരുന്നു ം 

അസ്ഥിരം യശസ്നെല്ലാം 
അശേഷം ക്ഷഡിക്കുംം 

നിദ്രയില്ലാപ്പാലകാം 
നിത്യം പ്രശോഭിതാം 

ആണ്ടുകഗ കൂത്ചം എണ്ണ്ാ൯ 

അ ഭസിപ്പിക്കിപ്പോശ; 
തവ നനു കൂൃപകശ 

തിങ്ങട്ടെ ഞങ്ങളിത 

ആത്മാവും ഫുദയത്തില്$ 
ആവസിക്കേണ 32. 

നി൯ മുമ്പിത ശോഭിതരായ് 
ന്ല്ലോളം ഞങ്ങടെ 

സ്വ വിശ്വാസ യത്നം 
സ൩ഫലം ത്തകട്ടെ 

സവ്യപും ഭംഗിയായി 
സധല്വേശാ ചെയ്യികം 

നിത്യരനന്ദേ തരണം 

നിത്തൃമാം ഓാഫരി. 

മഴു ഇസ ന ഇ൧൨. 
പൃതിയ ആണ്ട് 

നരം 

2. 4. 

പൂതുവത്സരത്തി൯ 
പിറപിയിരു 

പിമ്പിലുമ്ഭതെല്ലം 
പോയ് മറഞ്ഞു. 

പുതുതാക്കിത്തി ക്കാം 
പ൭൮രാണെ കായ്യക്ങഗ . 

വുകക്കാം കത്താവെ 
മുതു നാവാത, 

രയ്യുണ്ടു കാക്കണേ 

രം ദേശത്തെ 

രം ലേക്ബാധയാംല്ത 

ഇമ കാതെ. 
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ഛരംമശാ കൃവ നല്ലി 

രംശ൯ വിശ്വാസത്തെ 

രംയടിയാക്കെല്ലാം 

രംടാക്കെണേ. 

വരും കാലങ്ങളെ 
വല്ലഭനേ , 

വശക്േടില്ലാതെ 
വഹിച്ചിടാ൯ 

വല്പഭസ ദൈവഃമ 
വശംനി തരികം 

വലിയ പാപങ്ങാം 
വഹിച്ചോനേം 

എന്നേക്കും ഥഫത്വ്ം 

എന്നേക്കും മഹത്വം 
ഏക സുതാം 

എന്നും ഏന്നേക്കുമേ 

ഏവം ഭവിക്കട്ടെ 

ഏകാത്മാപായോന്നും 
ഏററം സ്കൂതി. 

ി 

൬൫ ... 

” 7൨//ല൦, 7ല/ 726 0൧7൦. 

. 9. 7. 9. ബില 

ദൈവദമമ, ഈ ആണ്ടിനെ 
പ്രതിഷ്ടിക്കുന്നു : 

ഷ്ുട്ടപ്പാ൯ എന് പങ്കിനെ 
കാത്തിരിക്കുന്നു 

൨. 

ഇല്ലിനിക്കിതല്ലാതെ 

പ്രാത്ഥന വേറെ 

മഫത്വമാക്കേണമേ 

നിന്മൌ നാമത്തെ. 

കുട്ടി തെറ ഇക്ടംപോലെ 
ആഗ്രഹിക്കാമാ ? 

അത നന അല്ലാതെ 

നിത്യം നല്ല്യമോ ? 

തന്നതെല്ലാററിന്നുമേ 

സ്യോത്രമെന്നു ഉമ 
മഫത്വമാക്കേണഭമ 

നിരെറ നാമത്തെ. 

ഇന്നും നി സന്തേക്ഷത്തെ 

എനിക്കു തന്നാ 

ഇമ്പമാം പ്രകാശത്തെ 

എന്മേത വശിയാത 

എസ ഫൂദയമെഃപ്പാഴ്*്ം 
ചൊല്ലിടും ഇദം 

മഫത്വമാക്കേണമ 
നിനെറ നാമത്തെ. 

ക്രൂ ഞാ൯ എട്ടക്കവാന൯ു 
' നിന് ഫിതം ഫങ്കിതം 

ലാഭം നകഷ്കചുമാകുവാ൯ 

സംഗതി എങ്കില് 

നിന് പൂത്രസ ചൊന്നപോലെ 
എന്നും എന്നുഭ്ജിത 

മഫത്വമാക്കേണമേ 
നിന് നമേത്തെം 

പരിഛേദനനാള് 
൬൬ | ൨. കക്കുജീിവിതാരംഭേ താ൯ 

“0 0/ടട് ൭) യല 75 യു ടി 

025 201/7"6ഥ ' പുക സ്കഫപ്രകാശവും. 

1. 12. 
രക്ഷിതാവി൯ രക്തമാദ്യം ച. തതന്നിക്ടും പ്രമാണിക 
ഇക്ഷിതിയില് പീണ ദിനം 

ഭാധൃനാധം തന്നെ പാപിക്കു 
ലോകനാഥന് പാടേ ററതാതം 

താന് വന്നു നികൂഷ്ഷൂ ഭൂമൌ 

താതവിധി പ്രമണ്ടിപ്പാ൯ 
തയ്യ്യാറായി യഗേത്തിന്നു. 
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നമ്മെ സ്നറേഹിച്ചാ രക്ഷക 
ഭാരവാഹിയായിത്തിനാല്ലൊ 
നമ്മെപ്രതി സ്യായകത്താ 

മാധുയ്യത്തിന്ന മ വില്ല 
ഈ നരനാമത്തെ ഓത്താത. 

വാഴ്കപ്പെടിടും ആ നാമം 
ചെമ്മെ വഴങ്ങി ന്യായത്തെ. ന് റ് 

സ്നേഫത്താലേററ മുറിവു അല്ലല് ് ഇ ഭ്ൂഥൌ 
ന്യായവിധി നിക്കിത്തന്നു പം ക്ക ള് 

സ്വഗ്ലത്തിനെറ പെരരരിതാ ന്യായപ്രമാണം തിക്ഷു രം വാറ്. 
ന്യായാന്ത മാ സ്നേഹം നിത്യം. മാന ം 

രം. ഈ നത നാമം കേമവിക്കോറം 
ഡൃുദ്യം നരു സംഗീതം പോത് 

൩൬൭ ഈ നാമതില് അത്ഥിച്ചിടില് 

| ആശ്വാസം ലഭ്യം തന്നെ 
20 7/൦ മമ്മ റ റ ഭൂമൌ സ്വഗ്ലൂഭാഗ്യം സിഭ്ധം 

ക൨൮/:2/7072 " ഇതിന് ജ്ഞാനം ഗ്രഹിച്ചാല്. 

നു് ൫.൦ സവ്വനാമങ്ങശക്കും മേലായ് 

ളു പൃകഷ്ട്ം യേശുനാമം 

രക്ഷാ നല്ലം നാമത്തിന്നായ് വൈരിഗണും നാണിച്ിടും 
നം സ്ലേത്തതോരേടുകു തനെ നാമം ശ്രവിക്കില് 

ഈശന൯ തെറ മുന്നറിവിത ബലഫീന൪ ശക്തിപ്പെടും 
ഒരുക്കി ഈ നാമം മ൯ കാഴ്ച കിട്ടം അന്ധന്ത്. 

ഈ ദിനേ തസ ജനം വാഴ്ക്കി൯ [॥ 
കത്ത൯ തന്െറ നാമത്തെ. ൬൦ ഭാഗധൃകരമാം ഈ നാമം 

സ്ന്റേഫമായ് നാം വാഴ്ക്കന്നു 
യ്േവേശു എന്ന വസ നാമമോ, ഈ നാമം ഫഷ്ചത്ടണം ന 

വിശിക്ടുമാം നിധി താ൯ കത്താ ഈ ഭാസ൪ ഹൃത്തില് 
ശ്രോത്ര പ ദയങ്ങശക്കിമ്പം വിശുഭ്ധ ദ്ൂൂതമരാടൊന്നയ് 

സ്തേകോഗ്യന്ണല്ലം നരം പാഴ്്രം നാം യേശുനാമം. 

മഹത്വപ്രകാശം 
൬൮ ൩൨. യേശു തസ്മെറ ജനമങ്ങധരകം 

൬ പ്രവാചകനുമാം, 
ത൯ ആത്മാവിനാല് അവരെ 

യേശൂ തനെറ ജനങ്ങഗക്കു പ്രബേധിപ്പിക്കുന്നു. 

രാജരാജന് തന്നെ കി 

സകലവും ജയിച്ചിടാ൯ 69 ൬൯ 

പ സന: മഥ £/7൦ 0/4 0/൨ 51074 

0. 2. 6. 
ധേശൂ തനെറ ജനമങ്ങശക്കു ഹം ഉന്നതത്തിത മഫത്വം 

ആചായ്ക്യസ ആകുന്നു ; 
അവക്കു വണ്ടി സ്വശ്ലുത്തിരു 

അ മപക്ക്മിച്ചിട്ടുന്നു. 

ആമെസ ഫല്ലെലുഷ്ക്യാ 

വു തമ്രട്ടിത ജാതനായ 
സ്വഗ്ലീയ പുത്രന്ന് 



൧ 

൩.൦ 

1111 

മാലാഫാഥാ൪ കൊണ്ടാടി 

ഹല്ലെലുയ്യ്യാ പാടി 
പ്രകാശിച്ചാരാശിയിത 
ആകാശേ നക്ഷത്രം 

ഉന്നതത്തിത മഫത്വം 

1111114147 

0 ൭0 
" 45 ഡി ഗിവഥ്വടട 272ല 0 0/0 

0 14൩65 "8: 
ആമെ൯ ഹല്ലെൂയ്യാ. കം പാരം ആനന്ദത്തോടെ 

താരകയി൯ ശോഭയാരു 
ശാസ്ത്ര്രിമാ൪ മു൯ കാലത്തില് 

രാജാവിന്നവതാരം പാത കണ്ടു പോയ പോരു 
വിദ്വാന്മാർ അറിഞ്ഞു ദയഘ്േണ്ണനാം കത്താ 

കാണ്മതിന്നാശയുണ്ടായി നയിമക്കണം ഞങ്ങളെ. 
ബേത്തുഹേമില് ഏൃത്തിം 

പൊന് ദൂ൪ കുത്തുരുക്കങ്ങ൦ം ൨൦ തല്ലഭം വന്ദിപ്പാനായ് 
ശിശുവാം ക്രിസ്തന്നു താല്ൃഷ്യമായ് പോയവ൪ 

വെകഷ്ഫജിചവരും | സ്വശ്ലം ഭൂമി നാഥനേ 
| 

വാഴ്സ് വാങ്ങിപ്പോയി ഉന്നത. പ്രാജ്ഞരാം അവരേപോരു 
| ഞങ്ങഗം നി൯ ക്ലപാസനം 
] 

രി മോദമോടെ തടട്ടെ. 

വിഭമിച്ചവനും ൩൨. നിന് ജനനത്തിലവര്൪ 
പ പ അന്പാഠയ് സമഫ്ഡിച്ചതാം 

കാണ്ടാ ത്സാഹിച്; ു 7 
യാ യാ രം ( വ | പു ത്തും ള്ളു ടു ഉല്ലാസമായ് ഞങ്ങമും 

ഉണ്ണികലെ പ പാവനമാം ദാനങ്ങഗം 

ല്ല (2- ലം | 

രം, നായകാ. ദിനംതോദഠും 
ആട്ടിടയ൪ പിന്നാലെ | സൂക്ഷിക്കെങ്ങഗ പാടങ്ങള് 

രഓാടിച്ചെന്നു കാണ്ടി൯ | ലോകനാശ നാളിങ്കുത 
വൃരു്ൂട്ടില് ജനിച്ചവ൯ ആക്കെങ്ങളെ അക്കരെ 

നീക്കം പാപം ഏല്ലാം; | താരക വേണ്ട സ്വഗ്റെ 
ഏഥോദേസെ പോലഖെന്നും വാരിടത്തെ പോലഹൊ. 

വിറെകേണ്ടാ തീരെ; 

അവതരരം ചെയ്യവ൯ ഭം ശോഭ തിങ്ങും നരടതിരു 
എന്നും രക്ഷാ കര൩__ ഉന്നത | വേങ്ടെല്ലൊ ഭ്ൂദ് പങ്ങഥം 

അസ്ലമിക്കാത്തക്ക൯ നീ 

സ്വഗ്ലത്തി൯ മകുടം ന് 
ആദേശെ പാടട്ടെങ്ങശെ 

അല്ലെല്യ്യാ രാജന്ന . 
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[ ക [ 

“700൧7 നമ്മ 27൮ 77775 

ടയഥാള്തട ൧൦നന്ജ നമ അയന 
മഹത്വപ്രകാശത്തിന്നു പീമ്പു” 

[01ടട്വഠലട 
സവവിശേഷവേല 

0 7൫.൮ 

ഉത്തരഹഛിമാദികശം 
ഉഷധസ്സി൯ ദേശത്ങഠം 

ഉ പദ്വിപാം ഇന്ത്യയും 

ഉലകി൯ സീമയും 
വൂരാതന നദികഠം 

ഫ്്ിക നാടകം 
പൃമാനെറ രക്ഷയ്ക്കായി 
സദാ ക്ഷണിക്കുന്നു. 

ലദ്കാദി ദ്വീപുകളില് 
ലഭ്യം നത ദവ്ൃയങ്ങഗം 

ലക്ഷോലേക്ഷമായിട്ടും 
ലതാന്തം സുഗന്ധം : 

നരര് മാത്രം ദോകഷ്കികഠം 
നാശത്തിന്നേടട്ടുന്നോ൪ ; 

നാനാ ജാതി ജനവും 
നാസ്തിക൪ ആയോരും. 

ആത്ഥാവരേ പ്ര ദാശിത൪ 
സ്വഗ്ലരിയ ജ്ഞാനികഠം 

ആകുന്ന നാമി! ജീപ (ന്ന് ) 
ആഷ്ാദ വസ്തുത 

ആക്കം ഗ്രഹിപ്പിക്കാതെ 
ആത്മാവി൯ രക്ഷയെ 

അമാന്തമാകിടാമോ 
ആ മഹാ നാമമോ. 

കാറഠുകളായുമ്ഥമോരേ ; 
കാഷ്യ്യമായ് ചൊല്ലുകേ 

ജലാശയങ്ങളു മേ 
കത്താവി൯ നാമത്തെ, 

ത൯ മുഫത്വ സമദം 

ത൯ ട്രമിയെ മൂടും, 
താനും രാജാവായ് വാഴ്ചം 

ത൬ സ്തൂക്ക്ട്മേര ല്ലാം: 
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ഥീട 

൭-൭ 

€ 

൭9൨ 

1ഥന൦: “ 70/൪ 7/൦ 

ട്ടം 8. 

രരവിരു എങ്ങും ന്നിദ്മഗം പോയി 

ഘോഷ്ിച്ചിട്ടവി൯ 
സപവ്വ സൃഷ്ടികശക്കുമുട 

രം സുവിശേഷം [രമെ൯ 
സ്വഗ്ലഭൂമികളില്ചും സവ്യാധികാ- 
കൈകളില് ; ഞാനുണ്ടു നിങ്ങ 

മൊനന്നിച്ചെന്നുമേ_ 

താത൯ എന്നെ മതൃ രക്ഷ (യ്യ) 
ഇത്ഭയച്ചപ്പോര 

ഭൂതലത്തില് നിങ്ങളെയും 
ഞാനയക്കുന്നു-_ സ്വഗ്ലു 

ശക്തിയധികാരങ്ങഗംകൊ (ണ്ട്) 
അല്ലഹോ സ്വ 4 

ശക്തനാം ആത്മാവിനാലേ 
നിങ്ങഠം ജുയിക്കും__ സ്വശ്ല 

ക്രരിരുളിനു രാജനും 
തനു സൈന്യവും മററു 

വൈരികട്ടം കിഴമരും 
എെറ നാമത്തിത__. സ്വഗ്ലു 

ദിവ്യ സ്റേഹത്താല് സദാ 
നിബ്ബന്ധിതരായി 

ചാവിന്നിര ആയവരെ 
തൂണേനം ചെയ്തി സ്വഗ്ശു 

ആത്ഥമവാളാം ദൈവവാക്യം 
കയ്യിൽ എട്ടതുതു 

സവ്വദാ രിചൂക്കളോടു 
നിക്ങധം തിപ്പി൯-_സ്വഗ്ഗു 

നിത്യവും പ്രവൃത്തിയില് ത൯ 
ആശിസ്സിന്നായി 

പ്രാത്ഥനയില് ഉറദുൂനില്ല, 
കത്തൃുസന്നിധെര__ സ്വഗ്ഗറ 

ട്ടത്യുനാ മാളം വിശ്വസ്തര് 
ആയിടുന്നെങ്കിരു 

നിതൃജിപനെറ കിരിടം 
നിങ്ങഗം പ്രാപിക്കും__ സ്വഗ്ലു 



9൭) ൩. ൫൪. . 
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ട്ട. ട്ട. 

൧ | 

നാശപാപികമെ രക്ഷ്മിപ്പാ൯ കയ്യെ 
നാട്ടി ഉദ്ധാരണം ചെയ്തു, വേഗം 

കേണചേക്ഷിചിടി൯ പിണോരെതാങ്ങി൯ 
രക്ഷണ്യവ രനുണ്ടെന്നു ചൊല്ല൯ 
നാശചാപികളെ രക്ഷ ചെയ്യിടി൯ 
യേശു കാരുണ്യവാസ൯ രക്ഷ്ധിക്കും താ൯, 

൨ | 

തന്നെ നിറ്മിക്കിലും താ൯ കാക്കുന്നലല്ലാ 
താപികളെ. ചേത്തു രക്ഷ ചെയ്ത്ാ൯ 

തിക്ഷയാചനം നാം സൌമ്യ വിളിയും 
ചെയ്ത്ില് വിമമാചിക്കും ചെല്ലന്നോരേ. 

നാശപാപി- 

൩. 

ഫലത്തിനു ്ആൃജിത്തിര വികാരങ്ങളുണ്ടേ 

കൃപയിര ൨ ംകൊള്ടെജും,പലിക്കും 

ആ്രമാം സ്ത്റേഫത്തി൯ കൈതൊട്ട് ടടമ്പോശ 

പൊട്ടകുമ്പി ഇമ്പനാദം ട്ടം. 
നാശപാപി-- 72 

രം 

രക്ഷ്ധണ്യയവേലഃപോര ധമ്മം ഠില്ല 

രക്ഷക൯ നല്ലം പ്രയത്നബലം 

വേലിയരികത്തും ഭൂതഠിയിചു 

രക്ഷകന് മൂത്യ ഏമെഠന്നു ചൊല്ലും. | 

നാശവാംചി-- | 

74 ൭൫ 

്ന൩൦: 0൧൮ (൧൧ 10085 220 20 2/0 

72൮6... 4: 

൧. നല്ലുക ദൈവമേ 

ഭ്രലോക വാട്ലുയെ 

യേശുവിന്നു ; 
ജാതികഠം മുഫത്വം 

ഇഹത്തില് പ്രഭത്വം 

തേജസ്സി൯ ഏനത്പം 
യ്യേശുവിന്നു 

540൧15 ൧1൯൩ 1 ൯71൯ ചന 

ഗാനങ്ങശ പാടെണം 

സ്ത്ൂതി പെരുകെണം 
യേശുവിന്നു ; 

നിതൃം ആരാധനം 

സ്പോത്രസംഘണ്ണവും 
ഭക്ത്യാ ഉണ്ടാകെണം 

യേശുവിന്നു. 

രാജാധിരാജത്വം 
കത്താധികത്തൃത്വം 

യേശുവിന്നു ; 
സ്വഗ്ണാധിപതൃവും 
ഉയ്യിയില് കൃത്യവും 
സവ്വദാ നിതൃപും 

യേശുവിന്നും 

വാനോ൪ സംഗ് തവും 
മാനോ സംപ്രിതിയും 

യേശുവിന്നു ; 

വാഷ്യയും ശക്തിയും 
മാനവും ഭക്തിയും 
ജയവും പ്രാഫ്ിയും 

യേശുവിന്നു. 

൭൫ 

€ 765025 5/7 7407 

1.. 14. 

ആദിത്യന് ഉദിച്ചിടുന്ന 
ദേശങ്ങമിലെല്ലാം യേശു 
അന്തമില്ലാത്തൊരു രാജ്യം 

സ്ഥാപിച്ച് വാഴ്ചം എന്നേക്കും. 

നാനാദേശ ക്ാരെല്ലാരും 

ത൯ സ്നേഹത്തിന് സ്തൂതിപാടും 
ചൈതങ്ങാട കൂടെ ഘോഷ്കിക്കം 

വിശേക്കമാംതന൯ നാമത്തെം 

യാചനക സ്പോത്രമെല്ലാം 

ത൯ നമമത്തിത ഉയന്നിടും 
നാനാജനം വണങ്ങിട്ടം 

രാജാധിരാജൻ കത്തനെം 

വ്വേദന, ക്നേശഠം പാപവും 

പോകും തഅശേക്കാം ഏന്നക്കം 

സ്വാതന്ത്ര്യം, ഭാഗ്യം എണ്ണ 

എല്ലാവക്കും ലഭിചിടും: 
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മഹത്വപ്രകാശത്തിന്നു പിമ്മു്” 01 

ലോകര് വരട്ടെ ത൯ മുമ്പില് 
സ്മൂതിസ്യോത്രത്തോടുയുടെ 
മേരു ലോകസൈന്യം പാടട്ടെ 

ഭൂമി ചൊല്ലിടട്ടെ : ആമെ൯. 

൬൮ 
ി ി 

ധ൦ : "ലഥ ൦ ഥല്” 

2. 1. 
ഏഎ൯ നിമിത്തം പോകുക 

സുവിശേഷം ഘോഷിക്ക 
എന്നു രാജട്ടതു-- 

ദൈവത്തിന്നു സ്പേത്രേം 
സ്തോത്രം സ്ലോത്രം സ്യോത്രം 

ദൈവത്തിന്നു സ്പോത്രം 
നാമെല്ലാരും പാടെണംം 

രം ക തേററനേകരും 

രംഷാത ഭേദം എന്നിമയ 

ംരംശന്൯ ദാസരായി__ | 

ദൈവത്തിന്നു സ്നേത്രം. 

സുവിശേഷ കാഫളംം 

കേശക്ക സവ്ൃജാതിയും 
ധുവരത്തോടു ( വം-- | 

ടൈ വത്തിന്നു സ്നലോത്രം, 

വിധിനാഠം അണയുന്നു 

വിജയാത്ഥം പോര്ചെയ്തു, 
വിഭാകമരാദയ ൦ 

ദൈവത്തിന്നു സ്യോത്രംം | 

പഠുദിസ്ധാ പ്രാപിച്ചോ൪ 
വാരിത സഭാ പാസികാം 

പാടീടും ഏകമായ്__ 
ദൈവത്തിന്നു സ്നോത്രം. | 

| 

വരുന്നേശു ആപ്പോടെ 

വാന ട്ൂതാഭി കളി൯ 

ക്ത്തനെ പാ്രവി൯-- 

ദൈവത്തിന്നു സ്പോത്രം. 

4 ൭ 

1൦ : ” ൧൧൧൧൦ 22൦ 0 27704. 

78 

6. 7.8. 7.8. 7. 

ലോകരെ രക്ഷിപ്പതിന്നു 
വന്ന യേശുനാഥനേം 

ലോകപാപത്തെ ചുമന്ന 

ദൈവ കുഞ്ഞാടാ മയാനേ, 

നിന്െറ യാഗം 
നീക്കി പാപശാപങ്ങഠം. 

ജാതികശ നിന്നെ വെടുത്തു 
പാപത്തിൽ മരിക്കുന്നേം 

സംഖ്യയററ ലോകരിതാ 

നാശമായി പോകുന്നേ ! 

യേശുനാഥാ 

വേഗം രക്ഷിക്കേണഃമം 

പ്യാജമാഗ്ലങ്ങഗം സമൂലം 
പാഴിരുനിന്നു പോകുവാ൯ം 

നി നിയോഗം ചെയ്യു കാല്മം 
വേഗത്തിൽ വന്നി ഴ്ട്വാ൯ം 

രക്ഷിതാവേ, 
ഞങ്ങഗ യാചിച്ചട്ടന്നേം 

അത്തൂതക്ങം ചെയ്യുന്നോ മനം 

തൃക്ുരം നിട്ടേണമേ 
നക്ഷുമായി പോകുന്നോമര 

വിണ്ടും രക്ഷിക്കേണമേ. 
ലോകര് എല്ലം 

ദൈവമക്കഥം ആകട്ടെ. 

9൭.2) 
10൦ : 2൧ 50020 50007 (0 0/ 6605" 

യ്ത്; 

നിന് സ്വന്ത നാമത്തിന്നു 
സ്വറ്ററിയരാജാവേ, 

രം ദാസര്ഥ്ൂലം ഇന്നു 

മഹത്വം നല്ല കേ, 

ഞത്ങശരക്കു രന്നെയല്ലോ 

നിന്ദ ദുശ്രൂതിയും, 
നി ഏല്ല ബഡ്ഗമാനം 
കൈക്കൊഷക സ്കൂതിയും. 
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നി൯ സ്വന്ത നാമത്തിന്നു 

മഹത്വം നച്ചൂര്കേം 

തതത്മാകുമെ നി ഇന്നു 

ആകക്ടിക്കേണര്മ ; 
കത്താവി൯ സുപിശേഷം 

വദ്ധിച്ചിടുവാനായ് 
ശുദ്ധാത്മാവി൯ ആവേശം 

ഇങ്ങരുളേ ണമമേ, 

നി൯ സ്വന്ത നാമത്തിന്നു 

മഹത്വം നല്ലകേച 

കാണാത്ത കുണ്ണ്്ിതനിന്നു 

മൂടരു ന! നീക്കുകേ ; 
ഉണ്ടാകട്ടെ പ്രകാശം 

എന്നുമമിര ചൊല്ലു കിത 

തനു ദിവ്യ അവകാശം 
നേ കുണരാ ക്രി്തുവില്. 

നി൯ സ്വന്ത ന്വമത്തിന്നു 
മഹത്വം നല്ലകേ, 

കൃപാസനത്തില്നിന്നു 
ആശികം കല്ലികേം 

മുടന്ത൯ മാന് മപാല് ചാടും 
നി൯ വാക്കി൯ ശക്തിയാല്; 

ഈമെറ നാവും പാടും 
നിന സ്പൂശനമതാ ര. 

രംഭ 

നി൯ സ്വന്ത നമമത്തിന്നു 

മഫത്വം നല്ലര്്ടകം 

ഭ്രമിക്കും സ്വശ്ലൂത്തിന്നും 

ദൈവം നി മാത്രമേ ; 

നിന് ശത്രൃക്കഠഠ എല്ലാരും 
നശിച്ചപോകുമേം 

നിയോ എന്നേക്കും വാഴ്ചം 

രാജാധിരാജനായ്.. 

79 

1111. 

[). ൭. 14. 

അജ്ഞാനം ലോകത്തെ 

മൂടി ഭരിക്കുന്നു 
അ ജ്ഞാനികളിന്യേല് കത്താം 

നാല്ല,ണം പ്രകാശം 
ഹ് 

: “702720 7/2 074 0 7.൨൨" 

അം 

൭൯ 

ടം 

ട്ട ൧൮൩ 11അ 02110 

ജാതികശക്കായി ഞമങ്ങധം 

കെഞ്ചുന്നു ദിനധും 
നാഥാ നീ കരളലിഞ്ഞു 
യാുച്ചന മകശക്കണം. 

ക്രിസ്മുവിന൯ു സെൌന്ദഖ്യും 
കാണ്മാനും ത സ്സറേഫം 

മര്ൃരെല്ലാമറിവാനും 
കൃവ നല്ല്ിടെണം--- ജതി 

പുത്രനെ ലോകത്തില് 
മുതു ഏല്ലാ൯ തന്ന 

പിതാമവ, ജാതികക്ോടു 
കനിവു തോന്നേണം ജൂത 

ശില് നരക്കായ് നി൯ 

ജീ്വ൯ വെടിഞ്ഞോരു 

യേശൂവേ, അവ൪ നി൯ വാക്കു 

കേശക്കുമാറാക്ുണം-__ ജാതി 

അസ്ഥിക്രടുട്ടങ്ങാ ൭ 

പുത്ത൯ ജീപനേകും 
ശുദ്ധാത്മാപ്വേ, ന്! വന്നിങ്ങു 
ജിവനൂതിടേണം__ ജാതി 

താതസുതാത്മാവേ, 

എത്രയോ നാഗ ഞതങ്ങഥ്ം 
ചേടടിക്കുന്നി ഇഷ്ഷകായ്യം 

സാധ്യമായ് നല്ലേ,ണം. ജാതി 

൮ 

* 2705 / 0൮// 0൧൩" 

ല്ല. ൭. 

സീയോന൯ രാജ൯ ജയാമിയയ്ടൂ 
വാണുരുളിടുമെന്നും 

ഭുലോകം തന്നാധിപത്യം 
പുങ്ടുമെ സമ്മതിക്കും. 

മഹത്വം ത൯ രാജ്ൃത്തിന്നു 

മഹാരാജന് നല്ലിടും 

അനന്തകാലത്തോളും താ൯ 

രാജ്യഭാരം ചെയ്യിടും. 

ദൈവമില്ലാത്ത ജാതി കഠം 
മു ഫത്ച്യ പ്പ കാണും 

അപ്പോഠം രാത്രി പകലാക്ും 
സ്വധ്ലമതാരു ഘോഷിക്കും. 



നോസ്മ് 3 

രം ഏറെ നാഠം ചിതറിപ്പോയ ൬. ബലശാലി, മാരാജനേം, 
യിസ്ര്രയേലിനു ജനങ്ങ വെളിപാക്ക നി൯ ശക്തി 

തങ്ങളൂടെ കത്താവിനെ തേജുസ്സിത നിന രാജ്ൂഭാരം 

തേടും വിലാപത്തോടെ, വേഗം തുടന്നിടടക. 

൫൭൦ തങ്ങധം കുത്തിത്തു മ ചോനെ ൭. ജാതികശക്കു സഹായവും 
അപ്പാ അവര് നോക്ിടും രോഗശാന്തിയും നല്ലി 

ശിക്ഷ ചെയ്യ ചെങ്കലിനെ നിന്നുടെ വാഴ്ചഷ്ണുവരെ 
കുമ്പിട്ടവ൪ ച്ചംബിക്കും- കിഴ്ൊടുത്തിക്കൊള്ള ക. 

) നോമ്പു) 

81 ൮൧൫2 ൮൨ 

ല്. 1സ൩൦ : : 62220227, 7786൪ 5/2൧7ലഥ്' 

ചം കത്താപേ, എന്നെ കോപമായ് പ റിം 
ദശിച്ചിടരുതേ 

൧. അന്യനായ ഏന്നെ യേശു 

ഐന് . ര്യ കാനനത്തില് തിരക്കി 
തു ല് കൂട്ടം വിട്ടു പോയ എന്നെ $ 

൨൦ ആരോഗ്യം തന്നു രക്ഷിക്ക വിണ്ടും അവന് വരുത്തി, 
ക്ഷിീണനാംം ഛഫുനിക്കും ദയയോടെ 

എന്നുള്ളില് വൃണം ഘോരമായ് അവന വിണ്ടും വരുത്തി. 
ി ] 

എം പും ൨. സിംഹ വായില് പെട്ടുപോയ 
൨൦ രക്ഷകാ, ആത്മം ആകപ്പേ | എന്നെ അവ൯ അറിഞ്ഞു 

വിണ്ടു രക്ഥിക്കുകം, തെറ ജ് വ൯ ഗണിക്കാതെ 
നായകാ, സ്നേഹ ജ്വാലയെ ഓടി വന്നു രക്ഷിചയ, 

നന്നുഭമിര വീശുക. ദയയോടെ 
) ഓടി വന്നു രക്ഷി 

ം ഞാ൯ പാപിതാ൯ എന്നാകിലും ടം 
നി൯ രദതം നി ചിന്തി ; ൩. പ്രിയപ്പെട്ട സോദരമര, 

നിലവിളിയോടിതാ ഞാ൯ സ്നറേഫം ഉണ്ടാ ഇതുപോരു, 
രൃപ്പാദേ പീഴ്ടുന്നു. | പ്രിയം ഇതിന്നൊപ്പം എടം 

കാങ്കയില്ല നിശ്ചയം, 
ം ഞാസ൯ യെക്ഷി എ൯ നെഞ്ചതിത മററാരിലും 

കന്ഥ മ 2ഞ്ടാറം കാങ്കയി 

സവ്യവും നിങ്ങി കിട്ടാനായ് ല ഒടത്ചൂരമ. 
ഞാനിതാ വരുന്നും രം ഇന്നുമുതല് യേശുനാഥന് 

ഞാന് മഫാ പാപി ; 
തടസ്സം നീക്കി നി 

നിന്െറ സ്വന്തം ആക്കി എന്നെ 
പോററി നടത്തുക. 

അ൯ഃപോടെ 
ഏെറ രക്ഷിതാപ്പു താസം 

തന്െറ സ്തുതി സവ്വാരാടും 
ത്ആൃത്തു ഷോഷ്ഷിച്ചിടും ഞാ൯ 

എന്നന്നേക്കും 

ആത്തു ഘോഷിച്ചിടും ഞാ൯. 
ത്തു 

് 
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1. 10. 

എനിക്കായ് ചിന്തി നി൯ രക്തം 

ഇള്ിതല്ലാതൊരു ന്യായം 

ഇയപ്പോച്ചും നിന് വിളി ഓത്യു 

ദേവാട്ടി൯ കുട്ടിം പരുന്നേ൯. 

ഠം 

വിപിധ സംശയങ്ങളഠാല് 

വിചാര പോരാട്ടങ്ങളഠത 

പിപത്തില് അകപ്പെട്ടു ഞാ൯ 

ദേവാടിന് കുടി, വരുന്നേ൯. 

൨. 

പ. ദാരിദ്യാരിക്ടന൯ കുരുടസ൯ 

ധന സൌല്ൃങ്ങഗം കാഷ്്യയും 

ദാനമായി നിങ്കത ലഭിപ്പാ൯ 
ദേവാട്ടി൯ കുട്ടി, പരുന്നേ൯. 

എന്നെ നി കൈക്കൊണ്ടിടുമേ 

ഏന് പിഴ പോകി രക്ഷിക്കും 

ഏറ്റല്ലേറ നി൯ വാശത്തവും 

ദേപാട്ടി൯ കുട്ടി, വരു മന്ന൯. 

൫൭൦: 

അ ഗോചരമാ - നി൯ സ്നേഹം 
൫. 

അഗാധ പ്രയാസം തിരയു 

ചവ 

൮൩. 

യ്യോ നിന്െറ നിനേഠതാവാ൯ 

ലേപാട്ടി൯ കുടിം വരുന്നേ൯. 

ആ സ്വൈരസ്നേഫഹത്തി൯ നീള. 

ത്ഴം ഉയരം പിതിയും 

ആരാഞ്ഞറിഞ്ഞങ്ങാക്കവാ൯ 

കേവാട്ടി൯ അടിം പരുന്നേ൯ം 

൬൦ 

84 

ഠ 

നു ൨ 495 ലഠ /0/ 7070 ഴ് 

ചി 1 

പിള ന്നൊരു പാറരയേ്, 

നിന്നില് ഞാന് മറയിട്ടെ 

തുറന്ന നി൯ ചങ്കില് 

രക്തം ജലം പാപത്തെ 

നിക്കി സുഖം നല്ലട്ടേ 

മുറമഠും രക്ഷ്മിക്ക ഏന്നെ. 

ഠാ: 

൨.൦ 

85 

കല്ലന കാത്തിട്ടവര൯ 

ഒട്ടും പ്രാപ്യനലെ ഞാം 
വൈരാഗ്യം ഏറിയാലുംം 

കണ്ണൂനിമ ചൊരഞ്ഞാലുംം 

വന്നിടാ പപേ നാശം 

നീ താ൯ രക്ഷ്ധീക്ക വേണം 

വെറും കൈയായ് ഞാനം്ു 

ക്രൂശില് മാത്രം നമ്പുന്നു, 
നഗ്ന൯ ഞാ൯, നി൯ വസ്രും താ 
ഫീന൯ ഞാ൯, നി൯ കൃപ താ 

മ്ലേച്ഛനായ്ക്രുന്നിതാ 
സ്വച്ഛനാക്കു രക്ഷകാ. 

എന്നി ലോട്ടന്നി ശ്വാസം 

വിട്ടെ൯ കണ് മമഞ്ങും നേരം 

സ്വള്ലോക ഭാഗ്യം ചേന്ന 
നിനൌെ ഞാ൯ കാണുന്നന്നു 

പിള ന്നൊരു പാറയേം 

നിന്നില് ഞാ൯ മറയട്ടെ. 

[.28. 

പിശാച്ച ജഡം ലോകവും 

ആ്ആത്മശത്രുക്കുാം 

ഈ മൂവരെയും ജയിപ്പാ൯ 
നാം പ്രാഹ്ലീഫിനന്മാ൪. 

പിശചേലഠും സിംഫംപോത 

സഞ്ചാരം ചെയ്യുന്നു 

ഈ ലോകമൊക്കെ അവനെറ 

വാസ ഭൂമി തന്നേ 

ഫുദയമാകും കോട്ടയില് 

ത൯ സഖി വാഴ്ചന്നു 

ത൯ ഇങ്ജം എല്ലാം അവിടെ. 

ഈ ജഡം ചെയ്യുന്നു. 

എന്നാലും ക്രിസ്ുവി൯ ദാസ 

അധൈധയ്യപ്പെടാതെ 

യഹോവയിങ്കത ശക്തിയെ 

വൈകാതെ തേടട്ടെം 

പിശ്വസോതല് ജയി മെന്ന് 

കത്താവു കല്ലിക്ു് 

പിശ്വാസാല് ത൯ സാക്ഷികഗം 

സ്വല്ലോകം പ്രാപിക്ട്. 



86 

ഥ* 
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“7, 70൭൧൦ 0 /2)/ 50227" 

7 ട്, 
യേശ്രും എ൯ ആത്മ സഖ. 
ന്നിന്മാധ്യിത ഞാ൯ ചേരട്ടെ ; 
ഈ ലോകംമാം വാരിധെ 
തിരകശ ഉയരുന്നെ 
ഘോരമാം കോം ശാന്തമായ് 

തിരുംവരെ രക്ഷകാം 
എന്൯ ജീപനെ ജിപനെ 
നി൯ അന്തികെ ഭദ്രമായ്. 

വേറെ സഭ്കേതമില്ലെ 
എനിക്കാശ്രയം നീ താ൯ 
നാഥോ. കൈവെടിയല്ലെ 

കാത്തു രക്ഷ്ധിക്ക സദാ 
കത്താ നീ എന് ആശ്രയം 

തൃപ്പാദം എനു ശരണം 

നി൯ ചിറകിന് കിഴെന്നും 
ചേത സൂക്ഷിച്ചിടണം. 

ക്രിസ്ലോം എ൯ ആവശ്യങ്ങഠം 

നിന്നാല് നിറ3വദൂന്നു 

ഏടികഠം നിരാശ്രയ (ക്ക്) 
ആധരേം നിയുകുന്നു 
നിതിമാ൯ നി നിമ്മല൯ 

മഹാ മുച്ഛസ ഞാന് മുറഠും 

പാപി ഞാ൯ മാ പാപി ഞ്ഞാ൯ 
കൃപ സത്യം നീ മുറവും. 

കാരുണ്യവരാന്നിധേ, 

കഠ്മ മാം കഴ്ഴ്കുകേ 
നിതൃജിപവെട്ളമെ൯ 
ചിത്തം ശുദ്ധമാകുടേ 
ഒ വന്നുവവംം നാഥാ 
ഞാധനറെ കുടികുടെ 
ഫഹന്നുള്ളിത ഉയരുക 

നിതയ ദാലമെക്കവെം 

6ടേ. ടെ 
സ്വഗ്ലസ്ഥ പിതാവേ; 

നിന് സന്നിധിയില് 

ഞാനു അരിക്ടയ പാപി 
തിന്മലപ്പെട്ടവസം 

നോയ്മ് 0 

൮൬ ൨. നി൯ പ്രമാണമെല്ലാം 
എന ചിന്തയാലും 

വാക്കു ക്രിയയാലും 
ലംഘിച്ച പോയ. 

൨ നിന മുമ്പില് കത്താവേം 
എന പാപങ്ങശഗക്കു 

യാതെൊരുപശാന്തീ 
സാദ്ധ്യമല്ലെന്നാൽ . 

രം നിതിയില് പ്ര കാശം 

നിത്യ നാ ശത്തി൯ 
പാത്രമാകുന്നയ്യ്യോ 

പ൯ ദ്രോഹിയാം ഞാന്. 

ടം എന്നെ രക്ഷിച്ചാനായ് 
മന്നില് വന്നൊരു 

യേശുരക്ഷിതാവില് 
ആശ്രയിക്കുന്നേ൯. 

൬. വൂണ്യ ഉരു മൂലം 
താനെന്൯ പാപത്തി൯ 

ശിക്ക്മ സഫിച്ചെന്നു ) 

| വിശ്വസ്ധിക്കുന്നേ൯, 

രക്ഷകനെ ഓത്തെ൯ 

ദോഷങ്ങ ളിപ്പോ്ം [ 
സകലമെന്നോട്ട 

ക്ഷമിക്കേണമേ. 

പ 

൮. വാശത്തപ്രകാരം 
നി ക്ഷമിചെന്നു 

| വിശ്വസിച്ച നിന്നെ 

ഞാ൯ സ്കി കടന്നും 

നത്. ഞാ൯ പിണുപോകാതെ 
ജിവിപ്പാനായ് നി൯ 

ആവി ഏയ്മേത എന്നും 
ആവസ്ികുട്ടെ 

88 ൮൮ 
വ്ഥ൦: “67൮7൦ രല 

൮൭ ൧0 ഇല 

12, 1, 
കഃ വിശുദ്ധ ദൈവകല്പന 
| അശേഷം ലംഘിച്ചേ൯ ഞാ൯ 

എ൯ രക്ഷകന് കുരിശിഡ്േര 
മരിച്ചല്ലൊ എഏ൯ പേക്ഷ, 



ദുഃഖം തിന്നു-യത്നം നിങ്ങി 

90 110141 

തത്യത്ഭുതം ആയഷ്യജ്ളതം ൬൦ ഏന്നെ 2ചപ്പാ൯ ഞാ൯ യാചിച്ചാല് 
ക്രിസ്നേശുവേ, നി൯ ഭിപ്യസ്കേ_ എന്നെ തളള മോ 

ഫത്താല് ഇല്ലില്ലാകാശം ഭൂഥിയും 
നിസ്മടെ കുരിശിങ്കലേക്കായ് പോയാലും. 
ഏന്നെ ആകകമ്ദിക്കുകേം 

൭. ഭദ്രം ചേന്നു നിത്യം പാത്താരു 

൨. ത൯ സ്സറേഫത്തെ ഇന്നുവരെ ഭാഗ്യം ലഭ്യമോ ? 
നിസ്സാരമാക്കി യാസ ഞാ൯ വിശുദ്ധവാക്യം ചൊല്ലുന്നു 
തന് നീതിയുടെ വാളിനാല് € ലഭ്യമാം. ? 

എന്നെ വെട്ടാതിരുന്ന--- അത്യ 

൭. സദയം സ്നേഫമോടെ എ൯ 90 ന്ധാ 
നം | ര 

ദയ വാത്ലിങ്കല് ലി 1൩൦ : 8/7 0൦ 77൦ 700/20/൮0 
ഫൃപ്പോഴ്ചം നിന്നിപ്പാപിരയാ (ട്) ച; 

അപേക്ഷിക്കുന്ന ഹോ താ൯- അതൃ 0/ 0/000 

രംഭ പ്രസാദ കാലമാം ഇതിരു ഉ. 

പാത്സലയ രക്ഷിതാവി൯ ൧ം ദൈവമേ, മഹാ പാപിയാം 

കാരുണ്ടയവിളി കേട്ടു ത൯ ദഭാസനില് കനിയേണമേ 
അരികിത പനിട്ടവാ൯--- അത്യ നിങ്കലേക്കു ഞാ൯ നോക്കുവാ൯ 

നാണിച്ച് ലജംിക്കുന്നഹോ , 

9 ൮൯ പാപ ശാപം നിക്ീടടവാ൯ 
ു മു? | പാരിടേ ശൂതി ഏറെറാരു 
൧42 7010 20൨) : യേശ്വിയിയി 

9,്ല്ം൭. | ആശ്രയിച്ച് പന്നിട്ടന്നേ൯ 
ഴി ി റ | വന്നീട്ടുന്നു ഞാനം വന്നിടുന്നുഞാ൯ 

൧൦ നി ട് ത്ത റ ന് യേശുവിന് തിരു മച്ചാരയില് 
റം യിച വന്നിടുന്നു. 

എങ്കല് വിശ്രമീകെന്നേശു ന യം 
ചൊല്ലുന്നു . ൨.൦ ഏറവും വഷാളായ ഏ൯ 

ഉള്ളത്തിരു വസിച്ചിടുന്ന 
൨. ത൯ പി ലാ 

ലക്ഷ്യം ഏന്തരക്കം ലേശവു; ന്നില് ; മ] ഗുണം ഇജ്ലെന്നരു , 

പാദം കൈ പിലാലുകളില് ഫീ നനാകും നി൯ ദാസന്നു 
പാടുക വേന്നം നിന് അനന്ത കൃപ 

പ. രാജാവിന്നെന്ന പോലുണ്ടോ യേശുവിൻ തിരുച്ചോരയില് 

രാജ മടിയും ആശ്രയിച്ച് പന്നിടടന്നേ൯-- വന്ന 
്ം | & 

മുടിയുണ്ട് : സൂക്ഷ്മം തര്ന്ന ൩. നി൯ പ്രമാണങ്ങം സ്വം ഞാ൯ 

മുംംമുടി. ലംഘനം ചെയ്യ പോയഫോ 

തന് പി൯ ചെന്നാല് താനിഫത്തില് | നീതിയി൯ വിധി തിച്ചിനാരു 
ന തരുന്നതെറ്ത യാതൊരാശയും എന്നിയേ 

മഹാ ദു?ഖം മഫാ യത്നം | ശാച പാത്രം ആയോരു ഞാ൯ 

മാ ക്ലേശം: | വാപികശക്കു സകേതമാം 

യേശുവി തിരുച്ചോരയില് 

കൂ. എന്നും തന്നില് പററിച്ചേന്നാല് ആശ്രയിച്ച് പന്നിടുന്നേശ-- വന്ന് 

സ്വ൪ പ്രാഘ്യി. 



നി 

നോന്മു 

ന്൧ 93 

൨. 1. " 7 മ77 ൨൮൧൧൧ /0 2/0 ൧7055" 
തകുന്ന ഫു ദയത്തിങ്കത 

പസിക്കുന്നവനേം ടു. 
നിന് വാകി൯പ്രകാരം എന്നില് ച. ഞാന് വരുന്നു ക്രശിങ്കല് 
പ്രവേശികേണമ. | സാധും ക്ഷിണം കുരുട൯ 

92, 

എന്നില് സകല ദോഷത്തെ 
മരിപ്പിഴകുണമേ ; 

ഉള്ളിലെ എല്ലാ പാപത്തെ 
നി കെടുക്കേണമമ. 

പാപത്തില് അകപ്പെട്ടപോയ് 
ഞാ൯ നക്ഷമാകുന്നു, 

എന്നാല് നിനെറ ആത്മാവിനായി് 
ഞാ൯ അപേക്ഷിക്കുന്നു. 

അവനാല് ഞാന് ഇനിമേലാത 
നിന്നില് ത്തനന്ദിക്കുംം 

തെറ ക്ലപയാല് മോക്ഷത്തില് 
ഞാന് നിന്നെ സ്മൃതിക്കും. 

൯൨ 

* ൭2/7/0ല, 50022 70 0൧ 0/൧ 

[1 

പാപേ പാശത്താത ബദ്ധ൯ 

വാഞ്ചിക്കുന്നേ൯ സ്വതേന്ത്ര്യം, 
ക്ഷീണന്൯ കാംക്ഷ വിശ്രമം 
കത്താ, ചെയ്ക, കാരുണ്യം. 

നന്മ ലേശം ഇല്ലെന്നിത 
തിന്മയത്രേ മുഴുവന്, 
എന്നാവശ്യം ചൊല്ലു ന്നേസ 

കുത്താം ചെയ്തു, കാരുണ്യം. 

മദ്ധ്യസ്ഥ൯ ഏന്നാശ്രയം 
സന്തതം നിന് അന്തികെം 
വാദിക്കും എന് പേകായ് താ൯ 
കത്താം രാചയ്ല, കാരുണ്യം. 

എസ രക്ഷാക൯ ത൯ നാമം 
മാത്രം എനിക്കു ബലംം 
വ൯ നാമം അതി൯ മൂലം 
കത്താ, ചെയ്തു, കാരുണ്യം. 

സ്വയവും എനിക്കെചില്ം, 
എണ്ണ രക്ഷ കാണും ഞാന്. 

ശരണും ൧൮൯ കത്താഭവം 

വാക്ടപ്പെട്ട കുഞ്ഞാ ടം 

താഴ്മയായി കുമ്പിടുന്നു 
രക്ഷിക്ക എന്നെ ഇപ്പോഠം. 

൨. വാഞ്ചിച്ചു നിന്നെ ഏത്ര 
ഭോക്കേം വാണെന്നിൽ ഏത്ര 
ഇമ്പമായ് ചൊല്ലന്നേശ 

314 

൯൩. 

ഞാ൯ കഴ്ചചിട്ടം നിന്നെ __ ശരണം 

മുററും ഞാന് തരുന്നിതം 
ഭൂനി:ക്ഷപം മഴവന്൯ 
ദേഫം ദേഫി സമസ്പം ൭ 
എന്നേക്കംനിസേറതുഞാ൯൨ശരണം 

യേശു വന്നെന്നത്മേത്തെ 
നിറയ്ക്കുന്നു പ്ലത്തിയായ് 
സുഖമെന്നും ഘണ്ണമായി് 
മുഫത്വം കുഞ്ഞാട്ടിന്നും 

എന്നാശ്രയം യേശുവില് 
വാഴ്ടപ്പെട്ട കുഞ്ഞാട്ടിത 
താണ്ടയായ്ക്ുമ്പിടുന്നു 
രക്ഷിക്കുന്നിപ്പോളേശുൂ-__ ശരണ 

94 
& ॥ 

/ ൮൭5 മ മമ 0൧" 

1). 8. 24. 
കാടേറിയാടു ഞാ൯ 
രരം വെമുത്തയ്യ്യൊ 

ഇടയനുചൊല്ലപ്രിയമാധയി് 
അടങ്ങാതായയ്യ്യൊം 
മുടിയനായി ഞാ൯ 
പീടടം വെടുത്തവ൯ 

വെടിഞ്ഞെന൯ താതന് ചൊല്ലിനെ 
കടന്നു പോയവന്, 

ന്രഭ്ധ ' 
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൨൦ ആട്നെ ഇടയ൯ ൩. ഒരുങ്ങുവാ൯ കഴിവില്ലാ 

മകനെ താതനും ലംഘിക്കുന്നെ നല് പ്രതിജ്ഞ 

മലതടം വ൯ കാടതിത എന്നാലം രക്ഷിക്കേണമേ 

മടിയാതെ തേടി എടുക്ക മാമേവം--- ടക 

മരണവേസ്ഥയി ല് 
[ 

മാക്ഷിണനായി് കണ്ടു ര. തൃപ്പാദത്തിങ്കല് കാങ്ങെന്നെ [ന്നില് 

നത പ്രേമപാശം കൊണ്ടെവ൪ നി൯ പൊ൯ഹിതംപോരൽ ചെയ്യെ- 

ബന്ധിച്ച] രക്ഷിച്ച്. നിസ പുണ്ടവേല ഫൃണഴ്റ്റുമാ(ക്ക് 

എടുക്ക മാമേവം__ എടുകു 

൩.൦ ഹഏന്നേശു ഇടയ൯ 

എന്നാത്മ സ്നേ ഫിത൯ 
ന 

ത൯ ചോരയരേ കഴ്ടകിട്ടു 96 , ൯൬ 

താനേകി മാ സുഖം. ൧൧5 7076 70" 

കാണാതാടെ തേടി 9.൭. 9 9. 

കണ്ടേററി തോളിത താ൯ ്; 

കയററഠി എന്നെ കരടകം ൧ ഏന് രക്ഷകാ ; മറകല്ലെ 

താ൯ കരിട്ടനിതാ. 
നിലവിളി കേശ ; 

മററുള്ളോരെ ദശിക്കുമ്പോട 

രം കാടേറിയാ$$ ഞാ൯ 
എന്നെ തള്ളല്ലേ റ ഠകം 

അടങ്ങാത്തോ൯ അയ്യൊ യേശ്രു, യേശ്രും ഏ൯ ഞരകും 

ഇടയന് ചൊല് നല് തേനിപ്പോം 
ററുള്ാരെ ക്ഷണിക്കുമ്പോഠര 

ലന് ക്രടെനിക്ിമ്പം 
മഠന്പിടല്ലെ. 

മുടിയനായ്രീന്ന 
വീട്ടും പെടുത്തവ൯ ൨. കൂപാസേനതിങ്കര ഞാനും 

എ൯ താത൯ ചൊല് നതതേനിപ്പോഠം ന്നാ 

൯ വീടെനികിമ്പം. 
താപാല് മുമ്പില് കുമ്പിടുമ്പോഗ 

താ നി൯ വിശ്വാസം--- യേശ്രൂ 

ഛി... ൩. നിനു പുണ്യം മാത്രം നമ്പി ഞാ൯ 

നിന് മുമ്പിര ചേരും 

95 
൯൫ | എന നദുങ്ങിയാത്മാവേം നീ 

: 7൮൦ ൦ ൭57 മന" സ്ന്റേഫതേ പാലിക-- യേശൂ 

ഒ. ൭9 0. ൭. നിയെ൯ സ്വ സുഖ ഭലം 

ജീവനെചാഠം നീ 

ക. യേശു കത്താം കരയുന്നേ നീയല്ലാതാരെനിക്കുളല 

നി൯ ശക്തിക്രടാതില്ലൊന്നും 
| ഭൂസ്വശഗ്ലങ്ങളിത -- 

യേശ്രു 

നി൯ സെൌരജന്യരക്ഷനല്ലി 
ഫു.ട്ട്ക്ക മാഥവംം 

97 
൯൭ 

എട്ടകും മാഭമവം ഏടുകു മാദേവം | 
ലൂ 

നി൯ രക്തം മാത്രം ശരണം : (ഹെ ൨ മല” 

ഫട്ട്ക്ക മാമേവം. 
റി 

൨, ഞന പാപി നസ്പഫായനെ ച. ദീനദയാലോ ദൈവമേ, 

എ൯ പേക്ക ചിന്തി നിന രക്തം ദശിച്ചിടേണം ഏന്നെ 
നി൯ പൈതത് ഞാനെ 

നി൯ പൊന്നിക്കുംപോലാക്കെട്നെ 

ഫൃട്ടുകു മാമേവം--- എടുക്ക 

[ അല്പനേം 

പന്നിടുന്നേ൯ തൃപ്പാദെ 



കത്തനേ, കെഞ്ചുന്ന കൂവ 
കണ്ണനീരാകാ വൃഥാ 

പാചത്തെ വെദുക്കുന്നിതാ 
“പാപം ഇനിമേല് ചെയ്യാ. 

പപേത്താലെന് ശപേമുതു 
പാത്രമായ തീന്നെനിക്കു 

നിതൃനരകത്തി൯ ശാപം 
നില്ൃച്ഛന്നയ്യ്യോ എന്െറ മേത് ക | 

ദോക്കത്താലെന മോക്ഷവാസം 

ആശയററഠു പോകുന്നേ 

സ്നേഫസമുദ്രേ വിശുഭ്ധ൪ 
സപവ്യദാ മോദിക്കുന്നു-- കത്ത 

കാതവഠി ക്രൂശിദ്മേമലറി 

കത്ത൯ ചിന്തി ത൯ രക്തം | 
കക്കും ഇതെ ദുക്ഷുത യാത 

കത്ത വിണ്ടും തൂങ്ങുന്നു കത്ത 

98 

“2.00, 420൨7 ൨ 0൭൭ 0 07655212 

ഉം 7൦ /ം | 

ശമിപ്പനേ നിലത്തില് ദാഫം 
മാരി ധരോമം കത്താം | 

നീ വക്ഷിപ്പതു കേഷക്കു?ന്ന൯ 
പെയ്യേട്ടാശിസ്സറെന്മേലും 

എനിക്കും ഏനിക്കും 

ചഠാറച്ചെങ്കിലും വേണം. 

കടന്നു പോകല്ലെ താതാം 
എസ ഫ്ൃത്തൊ പാവം തന്നേ 

ഹുന്നെ നി വെടികിലും നി൯ | 
കാരുണ്യം ൨ക്ടികെന്മേല് 

ഹന്മലുംം ഫുന്മേലും 
കാരുണ്യം വക്കിക്കെഷ്ഷേല്. 

കൈവിടല്ലെ , നത്രക്ഷകാ 
നിന്നെ ഞാ൯ സ്സറേഹികുട്ടെ 

നിന കൂപെക്കായ് വാഞ്ചരിക്കുന്നേ൯ 
ക്ഷണിക്കെന്നെയും ടെ 

ഏന്നെയും, എന്നെയും 

ക്ഷണി/ക്കെന്നെയും ക്രടെ. | 

കൈവിടല്ലെ , ദൈവാത്മാവേം 
പൊട്ടകണ തുറക്കും നി 

യേശുവിന്നു സാക്ഷി നീ താ൯ 

൫. 

൬, 

൯൮൮ 99 

൨. 

൩൭ 

റി 

രം 

90 

ശക്തിയേറ്റം പാക്കു ചൊ 

ഛഎന്നോട്ടം എന്നോടും 

ശക്തിയേദും വാക്കു ചൊരു. 

ദൈവസ്നേഹം ശുഭ്ധം നിത്യം 
ക്രിസ്മൂരക്തം ധാരാഭം 

ദൈവകൂപ ഏത്ര ശദതി 
വദ്ധിപ്പിക്കെന്നിഅു ഇവ 

എന്നിലും, ഫന്നിലും 
വഷ്ധിപ്പിക്കെന്നില് ഇവം 

കൈവിടല്ലെന്നെ തിരിച്ചു 
ചേക്കുകെ൯ ചിത്തം നിന്നില് 

ജീവന്നുറവെഴ്ചേക്കുമ്പോ 
ആശിവ്വദികെന്നെയും 

എന്നെയും, എന്നെയും 

ആശിവ്വദികെന്നെയും. 

൯൯ 

ഒട്ട. 79. 

ലോകരക്ഷാകരനാകും 
ഏകടൈവ സുതനേ, 

വേഗമോടെ൯ യാചന ക്േ(ട്ട്) 
ഏകണം നി൯ കൂപയെം 

നിതിമാനാം യേശുവേ നി൯ 

പ്രിതിമാത്രം പോക്കുമെ൯ 
വപേദനക ളഛാസകലം 

മോദമായ് കണ്പാക്കണം,. 

ഛൃത്രയോ മാ പാപികളെ 
ചിത്രമായി നീ രക്ഷ്ധിച്ച 

മാത്രകൊണ്ടു കൂപയ്യ്െന്നെ 
പാത്രനാക്കാ൯ പ്രാപ്യ നീ. 

ഏഴ്സ്രതം ഏന്ടു സ്ര്രിയെ 
തോഷി ആകിയ ക്രപ 

വദഴിലാകയില്ല നാഥാ 
ഏഴടിയാം ഈ പാപിമേത്. 

നിയെ൯ കത്ത൯ം നിയെ൯ രാജ൯ 
നീയെ൯ ജീവനേശുവേ, 

നിയെ൯ സ്വയം ഇഹത്തിലും 
നിയെ ൯ ഭാഗ്യം വാനില്ും. 
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നനത്ജ ജഥഷടട്ട റമ 
കവ്ട്രാനുഭവം 

പ്പി ഡറി” 

ഹോശാനാ ഞായറാഴ്ച 

100 

യ്, 

൧. സീയോനിലേക്കു യേശു 
രക്ഷ്ധയു മായ്ക്ന്നു : 

ഫോശാന അപ്പോഠം പാടി 
പൈതങ്ങാം ഘോഷിു ; 

തനേ നിരസപ്പെടാതെ 
ത്ത സ്കൂതി കൈകൊണ്ടു : 

തന്നെ അനുഗമഥിപ്പാ൯ 
കത്താവു കല്ലിച്ചു. 

൭. മോക്ഷത്തിങകകല് എന്നേക്കും 

വാഴ്ചന്നു ഏങ്കിലും 
ഇപ്പോഴും രക്ഷ്താവു 

നമ്മെയും സ്നേഹിക്കും : 
ത കൊടി നാം ഉയത്തി 

ത൯ നാമം കിത്തിക്കുംം 
ഫോശാന എന്ന പാട്ട 

നാം ഏന്നും പാടിടും. 

101 

* (020൦ 700൧ 770൨00൧൦ 70275077, 

00776" 

നം 7 

ഥേ പാപിക്കേകേ ആശയാം 
രക്ഷക! നി എഴ്ചന്നരും 

വാതിരു സ്വം തുറന്നു 
രക്ഷകാ ! നീ എഴ്ന്നരു൦ം 

വന്നി ടേണം മോദമായ് 
പാത്തിടുന്നു പാഞ്ചേയായ്ം 

൨. തേജസ്സ്റി൯ രജോവേ ! ഞാ൯ 

ആകട്ടെ നി൯ ജീവാലയം 

സാധു ക്ഷിണ൯ എങ്കിലും 

൧൧൧ 
& ക ടം ര് ക 

11727 ൧൧൧5 ൭൧൧൭൫൧0൧ എല്" 

0൧ 

വാസം ആകീടെന് ഫൃദയം 
നീ വാണിടുന്നതെന്നില് 
ആകും സസമ്പത്തെന്നു ളില്. 

സ്വികരികെന് ഫഹഫോശന്നാ 
സ്യോത്രഗീതം ഏന് സ്തൃതിയും 

സദാകാലം രക്ഷകാ! 

നിന്നെ ഞാ൯ വണങ്ങി വാം 
നി൯ കൃപ ഹൃ൯ ശരണം 

നി൯ പുണ്യം ഹഎ൯ ആശ്രയം: 

വാട്ട! നിനക്കേശന്ന 
ഭാവിദ്രാജ നന്മനാ ! നീ 

നിന് രാജ്യത്തില് പരികാ 
കേഠ്-കെങ്ങടെ യാചന നി 

യേശുരാജന്നോശാന്നാ 

ഏന്നെങ്ങഗ പാടും സദാ. 

൧0൨ 

' 4// ഷം 7൨൧൧ 

റു. 65. 

മുനം, ഥഥത്വംം സ്ലോത്രംം 

നിനക്കു രക്ഷക! 
ശീശുകുധ നിന്നെ വാക്കി 
ഫോശാന ആത്തവര്ം 

യിസ്രായേല് രാജ നീയെ 
യിശ്ശൂയി വംശജ൯ 

കത്താവി൯ ക്രിസ്തു വാഴ്ച 

വാക്ന്നെങ്ങഥം നിന്നെ മാനം 

മാലാഹാ വൃഷം നിന്നെ 
മേതലോകെ പാഴ്ചസുന്നു 

മത്യരും സ്തുതി സവ്വം 
കീത്തിക്കുന്നെങ്ടമെം--- മാനം 

നിന്മാമ്ലെട കുരുത്തോലം 

അങ്കിയും ഇട്ടവ൪ 
യാചന, സ്നോത്രം നി൯ മു൯ം 

രം ഒനം അലഖ്ലിച്ചും__ മാന, 



കഷ്ട്രാന൯ുലവം 

രം നിന് കക്ടടനാഠം മുന് യ്യദ൪ ല് യി 
പുകഷ്ണി, പാട്ടിനാത മടിച്ചുടി൯ ത൯ ശിരസ്സില് ി 

അതുന്നതനാം നിന്നെ സിയോനെറ റ പ ള് " 
ലാഴ്ക്ുന്നിന്നെങ്ങളു.-- മാനം ഈ ഉ ഭ്ഥോരെല്ലാവരമേലും--- 

൮.൦ ഓടിക്രട്ടടിസ യേശുവോടു 
൫, കൈയ്യ്ലൊട്ടെ ല് ൭ സ്ത്ൂതി പാടിച്ചൊല്ലിട്സ ഫഹഫോശാനാ 

ണു യി വെടിയെല്ലേച കൈവിടൊട ല്ല 
റ. അടിയാരെ ഒരിക്കലും-- ഓടി കൃപാലൊ ! രാജ്വവേ-- മാനം 

പം പ്ച്ടട മ്ഠ്ണെള്ട 
103 ൧0൩ ഒ൩0 ൧൨൦൭൧൩ 

1൮൬൦ : “4020൦ 070, 770 072" ക്രിസ്മൂപിനന്െറ കഷ്പ്പ്ായം 
മരനെറവും 

നം 11, 
0൫ 104 ൧ ൧. ഓടിക്രടടടി൯ യേശുപോട്ട ലൂ സ് 

പാടിചൊളിടി൯ ഫോശാനാ 1) റ 
ഥം ഗേത ശമനേ ചെന്നു നത ഓല കയ്യില് ഏന്തുവി൯ റ് 

സീധയാന൯െറ ബാല൪ ഏവരും ത്സ ല നോക്കുക തന്െറ വിയപ്പു ഓടിക്രംടി൯ യേശുവോടു രി 
പാടിചൊല്ലിടിസ ഹോശനോ. ട് ര 

൨൦ ഈ പാനപാത്രത്തെ 

൨: ഓടിക്രടടടി൯ യേശു വാട്ട ഞാ൯ കുടിക്കേണമോ 
പാടിച്ചൊല്ലിടിന ഫോശാനോ താതാം നി൯ ഫിതമാകട്ടെ 
ഗര്ദ്ദടവാഫനന് പിമ്പില് എന്നിക്കുമല്ലൊട്ടം. 
ആത്മുശബ്ദിപ്പി൯ ഹോശാനാ-__ ഓ പ ഭൂത൯ താനിങ്ങി 

൩൭ ഓടി ക്ക്ടടി൯ യേശുപലോട്ടു ക ടി യ്യേശു ഒരുങ്ങി ക്രശിന്നായി് പാടിചൊള്ീടി൯ ഹോശനോ റി പ് 
ശിങ്കലാമിതി൯ അന്തം പ 

നാശദോഷമാകെ നീക്കാ൯_. ഓടി ൪: യേശുവിൻ സ്നേഹത്തെ 
വാപി, മറക്കാമോ ? 

രം രാടിക്രടടി൯ യേശുവോട്ട യേശുവിന്നായ് നി൯ ഹൃദയം 
വിഥി മൂടി പത്രങ്ങലാത നല്ല്രാതിരിക്കാമോ 
ശില നീളെ വിരിച്ചിടി൯ 
കോലാഫലമായ് ഘോഷിപ്പി൯__.ഒ | 105 ൧൧൫ 

൫, രാടിക്രകടടില് യേശുവോട്ട * ൧7070 5 റിദ്0//ല൧൦, 0൧ 720 7707 
മോടിമയാടട വാനോ൪ സൈന്പൃം റ 
ഖേദമാശ്ചയ്യമവക്കു 0 1നടേ. 8. 
നഥേറിങ്ങനെ പോകയില്__ ഓാടി। ൧൦ സിയോനി൯ കുമാരി, നി 

കരയേണ്ട ദുഃഖത്താല് 
൬.൦ ലടിക്രടടി൯ യേഥശൂുപോട്ട | വേ ദവാക്ൃത്അിത ചൊന്ന 

നാടും പിട്ം കൂടും എല്ലാം നാഥനാം മശീഫ താ൯ 
ചേരും 2വഗം അ ന്തൃയുൃദ്ധം 

തിരും എല്ലാം കുരിശിങ്കുരു__ ഓടി | 
വാട്ട പ്പെട്ട മദ്ധയസ്ഥ൯ 
നിതൃശാന്തി നല്ലുന്നു. 
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൨.൦ 

106 

1111: 14551014 

ഒരുല്യാനേത്തില് പണ്ടു 
വിണു പാപത്തില് നരന് 
യേശുവും അവ്വണ്ണമായ് 

നേടി വിണ്ടെടുപ്പു കേരം 
ഗേഥയശമൈന ഏഎന്നതാം 

വേറൊരുദല്യനത്തിലേ. 

പ്രാത്ഥിച്ചാസ്ഥലത്തു താ൯ 
ദൈവത്തോടു നമുക്കായ് 
ത൯ പിതാവു നല്ലിയ 
പാനപാത്രം കുടിച് 
നീക്കം അന്ത്യനാളില് നീ൯ 
കണ്ണ്ഠനീ൪ സകലവും. 

ഭൂമി സ്വഗ്ല മാകപേ 
വാഴ്ക ട്ടെ ത൯ നാമത്തെ 

താതസൂതനാ ത്മനാം 

ഏകനാം ദൈവത്തിന്നു” 
മാനം, സൂതി, മഹത്വം 

ഭവിക്കെടിന്നും എന്നും. 

& 

0൫൨ / ഹേമം മ൮൧ 001070 

0/2 017൦ 200/07/0 ' 

1.. 1. 

നഷജുടെ കത്താവാം 2യശു 

ക്രൂശികപ്പെടിരിക്കുന്നു 
വരുവിന൯, നാമെല്ലാവരും 
ഒരുമിച്ച് വിലാപിക്കാം. 

രക്ഷ കന്നരികെ വന്നു 

താനേ പെട്ട പാടുക കുരങ്മേ 

പാപികമളേ, അവ൯ പേക്കു 

ചൊരിവാ൯ കട്ല്നിരില്ലേ റ 

യ്തൂദ൪ ഇതാ നിന്മിക്കുണ 

അന്ജാതി ഫസ്പിക്കുന്നു 

അവനൊ ഏത്ര ക്ഷാന്തനായ് 

കരൂശി൯മേല് ഫാ ശൂങ്ങിട്ടുന്നു, 

ആണികളതേ കൈകാലുകഗാ 

കിഠി രക്തം പാഞ്ഞിടുന്നും 

തൊണ്ടേയോ അത ദാഫത്താത 

ഉ ണങ്ങി വരണ്ടിടുന്നു. 

൫. വാം യേശുവി൯ 

108 

ശിന്കിഴെ 
വന്നു ചേന്നാര ചൊരഞ്ഞിടും 
തന്ദെറ രക്തം തുമജകളായി 
അപ്പോ നിന് പപം തിരും. 

ലു 

൧൧൭ 
' 0 ്ചമക്ത്ട 00 220 

ക൮1/0127” ഗീ" 

1.. 24. 

കാമവറി മര മരിച്ചേശു 
തത്ര ക്രശിച്ചൌ നാഥനെ 

ശിര തൂങ്ങി രക്തം ചിന്തിം 
സമ്പാദിച്ചാ൯ ഏന് മോചനം 

കാൽവറി, ദുഃഖക്കാതവ്റി 

എ൯ചേക്കേശു രക്തം ചിന്തി 
കാവ... പുണ്യ) പാല്വറി 
മരിച്ചെ൯ രക്ഷക൯ നിന്മേരും 

ി 

പാവപൊട്ടിം ദ്യോപിരുണ്ടു, 
നമിച്ച മരച്െ൯ യേശു 
നിത്യമാം സ്വ൪മമാദത്ങാരക്കായി 
മറ കിറി വഴി കാടി --- കാഅവാ! 

കാല്വഠിയി൯ ഷഘോരനാലിര 
ശിന് കക്ഷം ഏല്ലനോയ്ക്കി൯ 

ജിവൻ എനികേശുനാഥാം 

നല്ലിയതെന്താശ്ചഷ്യമെ__ കുല്വ൮ രി 

൧0൮ 

: 117 / യല //൦ ൭0൧൧൦0൧൧ 

വാടെ” 

[,. 10. 

മഹത്വ പ്രഭ മരിച്ച 

ആതശ്ചയ്യര്രൂശിരു നോക്ക! ഞാ൯ 

ഈലോക ലാഭഡംഭത്ങശ 

ക്ഷയം. നിന്ദ്യം എന്നെന്ന്ുമന്നനു. 

പ്രശംസ ഒന്നുമാത്രമേ 

ക്രി ഭസൃശുവിന൯ മൂതൃതന്നെ 

ചിററിമ്പകാഷ്യം സവ്യവും 

തൽ രക്തത്തിന്നായ്ക്കിടടന്നേ൯. 
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തൃക്കാത്കരം ശിരസ്സിരു നി (ന്ന് ) 
ഒച്ച്കുന്നേ സ്റ്റേഹംം ൫3ഖം 

ഇവയി൯ ബന്ധം അആ്ദുതം 
മുമമുടിയോേ അതിശ്രഷ്ടം: 

രം പ്രപഞ്ചം ആകെ നേടി ഞാ൯ 

ത്യജികിലും മതിയകോ 
ഈ ദിവ്യസ്സറേഹത്തിന്നു ഞാ൯ 

എന്നെ മററും നല്ലിടെണം: 

109 ൧൧൯ 

* 77ഷ0, 7/൦ മവ 0/ 7020 ൧/൪ 7070൦൧ 

ടിം... 

കാൽവറി മുടി മുഴങ്ങും 

കൂവ സ്നേഹ ശബ്ദം കേഴ 

പറേ വിണ്ടു പാഴിലകി 

ക്രരിരു൦ മദ്ധ്യ:ഫൌ കാണ് 
നിപ്പത്തിയായ്ം 

മൃത്യുപേല്ല,,ം കത്ത൯ ചൊരു. 

0 

ആയ് നിവൃത്തി ഇമ്പമേററം 

എന്നും നല്ലം വാക്കിതു 
ഭദേവനമ്മ ക്രിസ്തു റൂലം 

പാപിമേരു പ്രവാഫമാം 
നിവ്വൃത്തിയായ് , 

ദിവ്യ൪ വീണ്ടും ചൊല്ലുന്നു. 

ന്യായപ്രമാണത്തി൯ നിരു 
തിന്നു കത്തുബലിയാല് 

ദേവ വാക്കിന് പത്തി കാണ്മി൯ 
ചാവിന് പേയിന്, മൂച്ച പോയ് | 

നിവ്ൃത്തിയായ്, 

ആശ കൊഷപവിന്. ഭക്തരേ. 

വിണകംം മുഴക്കി൯ സ്പ്രാഫിം 

മാനുവേലിന൯ സ്തൂതിയായ് 

വാനഭൂമി പാസിയാകെ 

മാനജയം ആക്കുവിന൯ു 

ഫല്ലെലൂയ്യയാ 
മസ്ലോത്രം ദേവാ കുഞ്ഞാടെ. 

൧൧൧ 

27000 //൦ /൮00 ൨ ൫0൧ 

0. 6. 0. 9.8.. 4. 

ദൈവകുഞ്ഞാടിതാ ! 
വാപികശക്കായ് മുത൯ 
ആകരുതെ ൮ൃഥാ 

നി൯ മരണം 

നീ താന് എനിക്കു രക്ഷകന് 
മുറിഞ്ഞ നിസ വിലാവുമെ൯ 

സങ്കേതമെ. 

ദൈവക്ഞ്ഞാടിതാ ! 
ഛഎറിഞ്ഞേ൯ ഏഎന്നാത്ഥം 

ശുദ്ധ പ്രവാഫമാം 
രക്തമതിരു 

കഷ്ഠകെന്നുദമ്ഥം പാവനം 

ആജിപനാന്തം കാകെന്നെ 
പാപമെറ്വയ. 

ദൈവകുഞ്ഞാടിതാ! ചക 
നിത്ൃയനാം രക്ഷകാം 
ജഡാവതാരനേ 

വാഴ പാഴ്ച, 
വാടാസ്സേഫാത നിഥെക്കുക 
ശുഭധരോടെങ്ങഗക്കം നല്ല 

നിതൃസ്വസ്ഥം. 

ദൈവകുഞ്ഞാടിതാ ! 
തേ മാത്രം ഇരിപ്പാ൯ 
യോഗ്യന് സിംഫാസനെ 

അത്ൃന്നതെ 
പിതാശുദ്ധാത്മപോടൈക്യം 
സ്റ്റേഥപ്രകാശത്തിത നിത്യം 

വാണിടുവാ൯. 

ച൧൧ 
1, 1. 

എ൯ പാപഭാരം ച്ചമന്നു 

തന് ജീപ൯ വിട്ട കുഞ്ഞാടേ, 
നി൯ കൂശിങ്കരു ഞാന് വരുന്നു 
കടാക്ഷിക്കേണം അ൯പോടെ. 
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൨. നിന തിരു രക്ത സ്വേദവും 
ഘോരമാം മുഠം കിരീടച്ചും 
നീക്കും എ൯ ആത്മ ഖദവും 

വപപേകുടമാം ഭാരവും. 

നി൯ ശിരം കൈകാല് വിലാവും 
ഏന്നാല് അല്ലൊ മുറിഞ്ഞതു ; 
എ൯ ശാപം മരണും സവ്യം 
നിന്നാല് അലജല്ലോ ഒഴിഞ്ഞതു. 

രം ക്രൂശിത ഏന്നും ൧൯ ശരണം 

ക്രൂശില് ജയം ഉദ്ധാരണം 
ശിര പപേനിവാരണംം 

ക്രൂശിന് കിഹില് എ൯ ജിപിതം. 

112 
ഒട്ട, '/6൭. 

യേശ്രും യേശ്രും രക്ഷിതാവേം 
എനെറ മേല് കടാക്ഷ്മിക്ക 

ഏററം പാ൨.ം ലമ്ളഫഏന്നെ 

ദയയോടെ രക്ഷ്മിക്കം 

ഥം 

൨. നിന്നുടെ കഷ്ടാനുഭവം 

ൂ മാത്രേം നെറ ശരണം, 
നിരെഠറ കുരിശിവെറ കീഴെ 

ഞാന് ഏന്നും ഇരിക്കേണംം 

എെറ പാപം കലയേണംം, 

എന്നെ ശുദ്ധികരിക 
നിനെറ രക്തത്തിങ്കല് തന്നേ 

ഏന് ആത്മം കുളിപ്പിക. 

ജിവനുമ്ള വെള്ളം അതു 
ഉറവ വിശേഷമേ, 

ക്കടിച്ചാലും കുളിച്ചലേം 
അവകെല്ലാം മ്മേക്ഷാമേ. 

113 
1., 1. 

ഛം സ്നേഹമാദമേശു ക്രൂശേറി 
ഉ ചരിച്ച സ്നേഹമൊഴഷി 

ഏഴും നര൯ കരുണഷ്ക്കൂയ് 
താ൯ ചൊല്ലി, നിവൃത്തിയായ്. 

൧൧൨ 

൧൧൩. 

യേശു യാചന ചെയ്യണ്ട :__ 
“തങ്ങഠം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നു 

ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല തെല്ലുമേ, 
പിത്രവേം ക്ഷഥി :ക്ണഭമ. 

“ഇന്നു നി ശോന്നാടൊന്നിച്ചു 
ഇരി 2൦൦ പഠുദീസായിര,' 
എന്നു ചൊല്ല്” കട നാട്ട 
യേശു താ൯ നരു കനിവോടും 

€സ്ര്രീമയ, നിന്െറ പുത്രനിതാ ! 
മകനേ, നിന്നമ്മ ഇതാ? 
എന്നു ചൊല്ലി ആശ്വാസം താ൯ 
ഏകി ത൯ മാതാപിന്നന്നാഠം, 

“ഹസ ദൈവഃഭമ! ഹ൯ ദൈവമേ! 
കൈവിട്ടതെന്തു നീ എന്നെ ?? 
എന്നേശു മരണകയു 
രചിചനരം താ൯ ചൊല്ലി. 

ത൯ അതൃഗ്രവേദനയാല് 
നാവൃണുങ്ങി വരണ്ടതാര 
“ഫുനിക്കു ദാഫിക്കിന്നെന്നു 
അഞ്ചാമഇം ചൊല്ലി ധേശും 

നമെ പ്രതി സഫികേണ്ട (തു) 
എല്ലാം ചെയ്യു തീന്ന നരം 
€ നിവ്ൃത്തിയായ്" എന്നേശു താ൯ 
ചൊളളി തല ചാസ്റ്റ്ട൯ താന്. 

പിതാവേ, ഞാ എന്നാരത്മാവേ 

തൃക്കയില് ഏല്ലിച്ചിട്ട ന്നേ 
എന്നന്ത്യമായ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് 
രക്ഷക൯ പ്രാണനെ വിട്ടു. 

ശുദ്ധരിന രാജ നശുപേം 
ഈ ഞാ൯ നി൯ മരണെത്താലെ 

ലോകത്തിന്നു മരികുട്ടെ 
നിനക്കായ് ജീവിച്ചിട ട്ടം 

൧൧൭ 

ധ്യാനപ്പശ്ശം 

60.4 0. 9. 

ത൯ അങ്കി ചാത്തിയും 

രക്തം ഫണ്ടും 
സ്ര്രിജനം കരഞ്ഞു 

തുടന്നുംം 
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൨. ത൯ ക്ൂശി൯ ഭാരത്താല് ൨, മു നി൯ കിരീടമായ 

തളന്നു താന് ക്രശാസേനം 

താങ്ങിടടവാ൯ ഒരാ എന് പേക്കു ചിന്തി നിന് 
ഉണ്ടതാ. രക്തം നീം 

൩. എല്ലാരും പോകുന്നേ ൨൩൨. തലയ്ക്കില്ലയിണ 

മുമ്പോട്ടതാ ! കൂശെന്നിയേ 

ശീർമാന് ച്ചമക്ക ന്നേ കിടക്കും മെത്തയും 

ക്രൂശിനേ. ക്രൂശായേ. 

രും കരൂശോടണതഞ്ഞവ൪ രം നിന് കാല് കരങ്ങളില് 

പോവതെങ്ങോ ? ആണി പാഞ്ഞേ! 

ആദ്യം ചുമപ്പതും വിലാവിരു കുന്തവും 

ആരയ്യ്യോ ! പാഞ്ഞല്ലൊ. 

൫൭. മദ്ധ്യാഹ്ഗം പാതിരാ 
115 ൧൧൫ ആയി തിന്നേ 

പ്രത വചനം ബന്ധുകഠം മിത്രരും 
അകന്ന്നേ. 

0. 4. 0 ന, 

. കാത മയ ൬. ആശപാസ വാചകം 
൧ ത്വാരിയോലവും കി 

ലേവാത്മജസ 
സങ്കടം നിന് വിളി 

നടന്ന കാല്തടം മ 

നോകി വാം ഒചത്തരം 

൨. ത൯ മേശ അന് വൃട്ജവ൪ ര്യ കുമ്പിട്ടു 
തൂങ്ങിട്ടുന്നേ അല്ലം നില്ലി൯ | 

കാരുണ്യ തന് മുഖം രക്തം ദു ഞ്ഞതാം 

നോക്കവി൯ം ശരപ്ലം 

൩: ഈ വിശുഭ്ധവാരം ൮. ചാകുന്ന കങട്ഷനും 

പോയിട്ടും മുന് നിന്മിച്ചല്ലോ 

ക്രൂശിരെറ സല് കഥ ഇതെല്ലാം എ൯ പേകക്കാ 

കേട്ടിടി ൯. രക്ഷകൂ ! 

രം കടന്ന പോകുന്ന ൯. നിന് ഉ റേറാ൪ എന്ന ന 

നിങ്ങഗംക്വ൯ വിളിച്ചവ൪ 

ദിപ്യസൌന്ദഷ്യവാ൯ കരഞ്ഞു ദ്രൂരത്തില് 

അല്ലയോ € നിരക്കുന്നേ ! 

11 ഥ൧ഠം “നസ്പ്രായസ യേശു? നീ 

6 ൧൧൬ സ്റേഫരാജ൯ 
0 ി൯ സ്ഥാനപ്പേരതാ ശി൯ ക | ു ് 

ലി റ | കാണുന്നേ൯. 

6-4.6. 5. ! ൧൧: ഏന് പേകിക്കക്കുത 
൧. ക്രൂമശോടു പോകുന്ന മരണവും 

മത്ൃയസുതാ ! സഫിപ്പാ൯ എന്തി: 
ക്രൂശിത നിന്റെറ മുഖം കണ്ടു നീ % 

കാണുന്നേ, 



30 111 2൧9810 

ന് 

ക്രശില്നിന്നുമ്ള വിളി | 

6.4. 0. 3. 

ഏഎ൯ 3സ്റഫം മ്ലൂലം ഞാ൯ 

സ്മൃക്ഷിക്കുന്ന 

എ൯ ഖേദം നോവിസെറ 

പൈതലേ ! 

മേത ലോക ഭാധ്യങ്ങഗം 

ലടിച്ച്ടാ൯ 

നിന്നെ പിളിച്ചിടാ൯ 
വന്നു ഞാ൯ം 

അലഞ്ഞു ള്ൂരെ നീ 

എന് സ്ലേഫത്താത 

രന്വേക്കിക്കുന്നു ഞാ൯ 

ചേകേല്ലേം 

നിന് ചേക്കു മാത്രം എ൯ 

രക്തം ചിന്തി 

ഫഎ൯ സ്വന്തമാക്കുവാ൯ | 

വാങ്ങി ഞാന്. 

രംഭ 

൯ സ്നേഹപൈതലേ 

എന സഒടം 

നി ഓത്തു കണ്ണൂനീ൪ 
ചി ന്തേണ്ടാ. 

മേല് സ്വഗ്ല ലോകത്തില് 

ഹഎന്നോടെന്നും 

വാണ്ിടുപാ൯ സദാ 
ശ്രമിക്ും 

൧൧൮ 

യേശുലവോടൂുള്ള നമ്മുടെ 
118 

അപേക്ഷ 

0. 9. 0. ലം
 

൧. എന് ആത്മതാരകേ ) | 

ലക്ഷ്യം വരെ 

ഞാന് ഉട്ള നാളെല്ലാം 

നടപ്പേ൯. 

൨. നിത്യം നി൯ ക്രുശു ഞസേ 

വഫിക്കട്ടേ 

നീ ക്രടെ ഉണ്ടെമില് 
ലഘയവാംം 

ഞങ്ങ നിന്െറ സ്വന്തം 

ആ.വാന൯ ഇങ്കും 

തോന്നുകിത നീ മാത്രം 
ക്രടെ വാ! 

ഇപ്പോ സമീപത്തും 
പിന്നിടെന്നും 

നിന്നോട്ടം വ്ച്വാ൯ 

ഗൃണയ്യ,- 

119 ൧൧൯ 

* ൮൦൦൮ ൧൧൧൧ 07൭5, 20 500 2/100 

50002229” 

1). 85. റട. 

മാവ്യിലെങ്ങ നാമമന്തി 

മാ പുരോഫിതാം കാവി 

ഭാരപ്പെട്ട ഞരങ്ങി ന; 

കുമ്പിട്ടതു കാണുന്നേ൯ 

ഈവിധം സ്രഷ്കജാവെ കണ്ടു 

ട്യൂത്ര൪ ആകുലപ്പെട്ടാ൪ 

താനേ സഫിച്ചതെ൯ പേക്കച്ലെൌ 

ഖേദമധില്ലാത്തോനോ ഞാ൯ ? 

യേശുവേ, നിന് രക്തമെണ്ടെ 

ഒന്നും എന്നെ രക്ഷ്മിക്കാ 

ഒന്നും പാപകുററം തീക്കാ 

ഒന്നും ചിത്തം ഉരുക്കാ 

ധമ്മന്യയേം മാത്രമായാല് 

കാഠിന്യം താ൯ ഫലഥെ 

രക്താജ്്തിത ക്ഷമാബോധം 

തകക്കം കത നെഞ്ചിനെ, 

സവ്യാശ്വാസത്തിന്നുാവ 

നന്മാനിധീം യശ്രൂ നി 

സ്നേഫക്ഷമാ വിശ്വസോദി 

സവ്യം നി൯ രക്താങ്കുട്ിതം 

സ്വന്തം ഞങ്ങ്ക്ൊന്നുമില്ലെ 

ലഭ്യം നിദ്കതനിന്നെല്ലാം 

ജന്നുമില്ലാത്തവക്കു നി 

സമ്മാനിക്കും സവ്വവും, 
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1൭5॥ല൦ 1-൦ ൨. ളു യു 
ട്ടി ി 

പെസഹാഷ്ക്കു തലേനാഥ് യേശു തന്നെ താണ്മയില്ത 

ആകി തനെറ ഭവനം 
120 എ അതില് യേശു കിടന്നു 

ട്വ 10ടെ. 75. അതും ശുദ്ധ മായിഗ്കു. 

€ ൩. നിഷ വേണ്ട ലോകരേ 
് കരിയ്യൂഭയശു ന ി യ യ ത്ത; ന ഉഷ കൈക കൊണ്ടെല്ലെ ം ലപ്രഭതാ 

എന്നാത്മാവി൯ കാതമലം ദിപ്യന൯ തന്െറ ദേഫത്തെ 
നിന്നെ അവര ഫഹനിചോ ? വെടിഞ്ഞു മാ വല്ലഭ൯ 
ഇല്ല വീണ്ടും ജീവിക്കും ദൈ൨അി൫ന്െറ ശക്തിയെ 

ക്രിസ്തൂ തന്നെ ജയിക്കും. ഇനി നിങ്ങ കാണുമേ. 

വെസഫ 

12) ൧൨൧ ധിരനായ് നീ മരണം 
$ ജയിച്ചല്ലൊം എന്നെയും 

ധം: ൧൭ 2/7 ര്സട്ടെ ഉയിഫ്ലികക ജീപനിജ. 

ട്വ നടേ. ?ട. ₹ 
747: ൧൨൨ 

ഹം ശഭ്ഭയെന്ന്യെ രാവിലെ [; ] റ് 
ജി വന്നു മിയ (05 //൦ 7.07 75 775ല7 70-0൬" 
കള്പവയിന്ന രികില് | റ് 
നിന്നുകൊണ്ടു കരഞ്ഞു | ലു 
ഫനെറ യേശു എവിടെം ക്രിസ്തു വിണ്ടും ജീവിച്ച അല്ലേലയയ്യാ 
ആ രുകൊണ്ടുപോയിതോ ? വ മു അല്ലേലുയ്യ്യാ 

| ലാകങ്ങക പടേട്ടെ അല്ലേല്യ്യാ 
൨. ജിവസ പാട്ട രക്ഷകാം ഭൂമി സ്കൂതി ചൊല്ലട്ടെ. അല്ലേലുയ്ക്യാ 

കാണുന്നില്ല ഞാനേ നിന്നെ ി 
തേളേകാരാ നി ഏന് | മുറിവേററഠു തിരുകാല് അ :ല്ലലുയ്യാ 

സഹിക്കുന്നില്ലെനി ക്ട. ക്രിസ്തു ചതെഷുടനെ. അാല്ലലുയ്യാ 

൩. ശന്നു ചൊല്ലി നില്ലയില് റ് ന്ദ 
യേശു *മറിയോ' എന്നു കീഴ് ലോകത്തിന് വാതിലി൯ അല്ലേലുയ്യാ 

വിളിച്ചപ്പോ കുരുത്തിരു | ലില് സാസ. അള്ലേലുയ്യാ 

യേശു താ൯ എന്നുറച്ച്; ല് റ അല്ലേലുയ്യ്യാ 
നമി ഡി | എഴ്ചനേററനേകം പേരം അല്ലേലുയ്യ്ാ 

: റുബോനി ” ഏന്നുരച്ചാഠ-, രം ച  ഘോക്കിപ്പി൯ ത൯ജനമേ, അല്ല്േലുയ്യാ 
ര. ഹല്ലേലുയ്യാ യേശ്രൂ, എന് വാഴ്ട്രുവിന് ത൯നാമത്തെ അല്ല്േലുയ്യാ 

അല്ലലെല്ലാം കളുകെ., ക്രിസ്തു യേശൂ രക്ഷക൯ അല്ലേലുയ്യാ. 

അല്ലേലുയ്യം 
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നട്ട, 

ഛം യേശുനാഥ൯ ഉയിത്തു 

ഉത്സവം കൊണ്ടൊട്ടവി൯ 
പയിന്തല തകത്തു 

ഗാനങ്ങളെ പാടടവി൯ം 

൨. പാപഭാരം വഫിച്ച 

പാട്ടപെട്ട മരിച്ച 
മുത്യുവിനെ ജയിച്ച 

പാപിയെ ഉദ്ധരിച്ചു. 

കാവല് കല്ലം മുദ്രയും 

പഥ ശത്രു സ്ഥാപിഷ് 
വൈരിഗണം ഒക്കെയും 

യേശുരാജന ജയിച്ച. 

൦ ഗോല് ഗാഥാവില് മരിച്ച 

ദൈവപുത്ര കുഞ്ഞാടെം 

മൃത്യുവിനെ ജയിച്ച 

മന്നനെ നാം വാഴ്കുകെം 

124 

7൮2൦:  7/:01/ 02050 0/01/9/2/2/ 
07 ' 

6. 6. 4. 6.6-0. 3: 

ച. ദൈവത്തിന് കുഞ്ഞാട്ട് 

പാപത്തെ ചുമന്നു 
മരത്തിന്മേത : 

പാപിയാ൪ ? ഞാ൯, ഈ ഞാ൯ 

മരിച്ചതോ ശുദ്ധ൯ 

അവന് ഫ൯ രക്ഷകസ 

ഇമ്മാന൯ുവേതം 

ജഡത്തി ല്നിന്നു ഞാസ൯ 

ജനിച്ച ; ജഡം താ൯ 

എന് ജീവനായി 

നമ്മുടെ ചിന്തകഠം 

പാക്കുകഴം ഒക്കെയും 

സതക്രിയ തന്നെയും 

ലോഷം തന്ന. 

൧൨൪: 

| 

11451121 

൨൮൧." 
പാപത്തിന് ശമ്പളം 

കൈപ്പു്ള മരണം 

ഫഎല്ലാവരിരു ; 
യേശുവേ നിന്നോടു 

ക്രടെ ഞാ൯ മരിച്ച 

എന്നെ ഞാ൯ താക്ക 

നിന് കുരിശിത, 

ക്രിസ്കു കത്താവിനെ 

അടക്കി ഉടനെ 
കല്പറയിരു 

അവനിലേക്കു ഞാ൯ 

അടകുപ്പെടുവാ൯ 

ഏന്നെ ഇറക്കിയാ൯ 
നീമകു ളിയിതം 

കത്താവു ഉയിത്തു 
ചാവിനെ ജയിചു 

മഹത്വത്താത : 

യേശുവേ, നിന്നോടു 

ക്രടെ ഞാ൯ ഉയിത്തു 
പുതുതായ് ജനിച്ച 

ആത്മാവിനാല്. 

പഴയതൊക്കെയും 
കഴിഞ്ഞു സ്വഗ്ലവും 

എന് അംശമായ് ; 
പിതാവും പുത്രനും 

പരിശുദ്ധാത്മാവും 
ഏന്ന ഒടം ഇരിക്കും 
ഈ എനികുായ്,. 

൧൨൭൫ 

൦: “ 17 075 0 ൧വ൮/ല്ല് 

270൧2750 

6. 0. 0. 6. 8. 8. 

പ്രേതകുല്പായെ 

യേശുക്രിസ്മു വിട്ടു 

അവന൯ ശത്രുക്കമെ. 

ജയിഷ്ചെഴ്ുനിററും 

ഭയം ഹേതു കാവല്ലംാരും 

ഏല്ലാവരും താഴെ വീണും 



വെസഫഫ 0 

൨: ദൈവടൂതന്മാരും 

ഇത്ങിരത്ങിവന്നു 
അനുസരിപ്പാനും 
ഒരുകമായ് നിന്നു. 

അവര് വന്നു സന്താകവും 
ആനന്ദവും അവക്കണ്ടു. 

പിന സ്വഗ്ലത്തിലേക്കു 

വേഗത്തില്. പാന്നു 
കരേറി ഇരുന്നു 
ഇവ്വണ്ണം കിത്തിച്ച, 

യേശുക്രിസ്മു സഹിച്ചവ൯ 
മരിച്ചവ൯ എഴുനീറഠും 

നാശത്തിങ്കതനിന്നു 
രക്ഷികുപ്പെടവ൪ 
ക്രിസ്തരവികമലക്കു 
പോയിരിക്കുന്നവ൪ 

പറയുന്നു സഫിച്ചവ൯ 

മരിച്ചവ൯ ജിവിക്കുന്നു. 

ജയിച്ച കത്തവോു 
ശുഭ്ധരെ രക്ക്മിക്കം 
ഛന്നേക്കം അവന്നു 

അവ൪ സ്ക്റതി പാടും. 
തന്െറ രാജ്യം ഭൂമിയിലും 
സ്വ്ലുത്തിടും വഭ്ധിപ്പിക്കും.? 

126 

772//ലഥി, 470 75 വല് 

രം റിം റം 

ഹല്ലേലൂയ്യാ ഉയിമത്തശു 
കേര 2ലാകത്തേ മക്ിനാ൯ 

ദൂത്യു പാശം ഛേഭിച്ചേശു 
ആത്തു മത്യ൪ ട്രൂതന്മാ൪, 

ഉയിമത്തശു 
ജിവിച്ചെന്നും വാഴ്ചന്നു. 

ി 

൧൨൬ 

127 

ഹല്ലേല്ലയ്യാം കയിത്തേശു 
തന൯ സഭയധ്ലു, നാഥനായ് 

നഷഥുടെ കായ്യ്സ്ഥനശൂ 

നോടി ആത്മഭാനത്തെ ; 
ഉയിത്തേശു 

നീതി താ൯ മതൃക്കമായ്. 

ഫരല്ലലൂദ്യ്ാം മയിത്തേശു 
മുശ ഇല്ലാതായ് ദൂുത്യുപും 

ളിവനും ളയിച്ും യേശു 

ജീപന് നല്ലം ഏവക്കും 
ളയിത്തേശു 

ജീവകത്ത൯ വരും താ൯. 

൧൨൭ 
77 5/7 25 റല 

1, 18. 
അല്ലെല്ലയാ : അള്ലെല്ലയാ ! അള്ലെല്ലയാ ! 

ഥട കലാശിച്ചു കഠോര പോ൪ 
കത്താവധു താന് ജയാളിയായ് 
കത്തസ്തൂതി ഗീതം പാടീ൯ 

അലല്ലെല്ലയാ [1 

മരണ സേനകളെല്ലാം 
മന്നനൊ മുമ്പില് നിന്നേോടി 
മശിഫയ്ക്കു, സ്തൂതിപാടി൯ 

അല്ലെല്ലയാ ! 
ഉയിരു താന് മൂന്നാം ഭിനം 
ഉന്നതനായി് വാണിീട്ടുന്നു 
ഉണുനന്നു വാടിഷ അവന്നു 

അല്ലേല്ലയാ! 
ന ഏററതായ് അടികളാല് 
നിന്നടിയാ൪ സ്വതന്ത്രരായ് 
നി൯ മുമ്പിലെന്നും പാടിട്ടം. 

അല്ലെല്ലയാ | 



ചെസഹായിക്കു പിമ്പു 
൦ 1.ഠ0ിട ലയ കം 

കത ദിനം 

128 ൧൨൮ 

1. 1. ! 

൧ യഹോവ സ്വസ്ഥനാളിനെ 

ഉണ്ടാകി ശുദ്ധീകരിച്ചു ; 
തന സ്തൃക്ട്രി എല്ലാം നോകിട്ടു്ം 
ഒന്നാകെ അനുഗ്രഹി. ൫൭. 

൨. രം ഭൂമിയും ആകശേവും 
തനു സ്റ്റേഹത്തെ ഘോഷിക്കുന്നു, 

താ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികമം 
എന്നേക്കും നിലനില്ലകന്നു. 

൩. സുബുഭ്ധി ഉ ് െല്ലാരേം 

ഇന്നാളില് യേശു ഉയിരു 
പാതാല ലോകം തകത്തു, 

ഇന്നാളില് ആത്മാവിറങ്ങി, 
കാഠിന് ഉട്ളം നൂടുങ്ങിം 

അബ്ബാ! പിതംം ഞാ൯ നിന്നേട്ടു 
പിഴച്ച അയ്യോ എന്നാടട 
കരുണ ചെയ്തു, കനിവായ് 
തള്ളിടച്ലെ ,അദയാഗ്യനായ്. 

തിക്ക എന് പാപരേോഗത്തെ 
തിരുര ദത ത്താല് ഉട്ജത്തെ 

ശുദ്ധമാക്കി നിന്നാത്ഥാവെ 
നലല്ല,ണം യേശുകത്താൻവ. 

കത്താവി൯ ക്രിയയെ ഓക്കം, 130 ൧൩൨൧ 
ത൯ കൂപ ജ്ഞാനം ഫേതുവായ് 

എന്നേക്കും തന്നെ സ്കൂതിക്കും. 

രം. വിശുദ്ധ നാളില് കത്താവ് 
ഉയിത്തു വീണ്ടും ജിവിച്ചു 
ത൯ ശത്രുവായ സാത്തോനെ 
സ്വശക്തികൊണ്ടെ തോല്ളിച്ചം 

൫. യഫോവ ആയ യയശുേ, 
നിസ എണ്ണ വേല ഒക്കെയും 

ഞാ൯ കണ്ടു നിന്നെ സ്മൃതിച്ചു 
നി രക്ഷയിരു സാന്താഷ്കിക്കും. 

129 ൧൨൯ 

1. 17. 

൧ കത്തനാളാകും ശാബത രം 

ആശപാസം നല്ലം സ൩൨സ്ഥത 

എന് തആത്മാ3വഃം ഉണരുക 

രക്ഷിതാവേട്ടേ ചേരുക. 

൨൦ പ്രപഞ്ച ഭാരം ഇറക്കി ൫൭. 

ലൌകികം എല്ലാം അകററി 

യേശു സന്നിധി പ്രാപികു 

അനുഗ്രഹമങ്ങഠം ലഭിക്കു. 

1.. 14. 
ശാബത എന്നാത്മാവിന്നു 
ഇമ്പമായുജജതാകുന്നു. 
ശുദ്ധമാം ആ നാമ എ൯ ഭാഗ്യ 

സ്വസ്ഥത ആകെണും എന്നും, 

ംരം മഹത്വ ദിനം അതില് 

തആത്മാപിത ആയെന് കത്താവി൯ 
സന്നിധി ധ്രു ഇരുന്നു ഞാ൯ 

ആനന്ദം പ്രാപിചിടട്ടെം 

നി൯ മന്ദിരത്തില് ഈദിനം 
നിന് മക്കോടൊരുമിചച 
സാമോദം വന്നു നിന്നെ ഞാസ 

ആത്മാവില് വന്ദിമക്കണ് 22. 

നിന് ഭാസന്മാരിരനിന്നു ഞാ൯ 
ഇട്ടിനം കേട്ടിടുന്നോരു 
നിന്തിരു വാക്ൃങ്ങമെ ഞാ൯ 
ചിന്തിപ്പതിന്നു തുണെക്ു. 

രം ആഴ്യു 2ഴവന൯ താതാ, 

നി എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കു ; 
ആദൃഫലം നിനക്ഭട ഞാ൯ 
ശദ്ധികരിച്ചിടടന്നിതാം 



൧ 

പെസഹായിക്കു പിമ്പു 21 

൬. ഇജന്നവസരമുഭ്ളതി൯- 

വണ്ണം എന് യശൂരക്ഷ കസ൯- 

തന്നെപ്പോര നന്മ ചെയ്യിടാ൯ 

നി൯ അനുഗ്രഹം നല്ലകം 

131 
ക 1 കു 

നന൦: 765൧5 000൭5 /2/5 00/7/02ല 020 

0.77. റം 

ഹല്ലെല്ലയ്യാ ! സ്വഗ്ഗശോഭ 
വന്നുഭിച്ച നഗ ഇതാ 

ദിപ്യ സാമവാക്ൃം ചൊല്ലി 
പപേം നിക്കും രക്ഷക൯ 

ഹാ മഫാ സന്തോക്ഥ നാഗ 

സ്വസ്ഥരാകി൯ സവ്ൃരുംം 

നി 

ദേഫഃദഹിക്കും വിശ്രാമം 

ഏകും ശാബതാം ഇതു 

ഇരുഗ മായ ലോക സ്റേഫം 

നിക്കും ഓക്ഷധമിതു 
ഭാഗ്യം തേടും എല്ലാരും 

തആആചരിക്കി നല്ല നാശ. 

൨ $ഃ 

൩. പച്ച മേച്ചിചില് ഈ എന്നെ 

ത്തൃക്കി രിററും സ്വഃ പിതാ 

ദാഹത്തിന്നു ജലം പിന്നെ 

കാട്ടം താമസം വിനാ 
സൌജുന്യമാം കൃപ്പയാരു 

നന്മ വലക്കം ബലാല്. 

ഒം. വേദവാക്യം ഫലിപ്പിക്ക 
ഭാസന്മാക്കു ഗുണ ക്ലു 

നിയമത്തെ ഉറപ്പു 

നന്നായനുഗ്രഹിക്കു 
ദിപ്യമന്നാ നല്ല,ക 
സഭയി നത ഭത്താധവ, 

132. 

'0/ ന ൧//൭5/ മ്മ് [7 

2), /ട. 08൭. 
൧ മോദമതും വിശ്ാന്തി 

ശോഭ, ഘഏ്റണ്റാനന്ദം, 

കേശതാപോചശാന്തി 
മണ്ടിശബ്ബ്ടിനം 

൧൩.൨ 

പ ത്ത 

| 
| 

രിയ; 

രം 

ഉയന്റോ൪ താണോരരിന്നു 

നിത്യാസനത്തി൯ മു൯ 
ര്രിയേകനെ വാഴ്ചന്നു 

ശുദ്ധന്, ശുദ്ധ൯ം ശുഭ്ധന്ം 

സ്തുക്ട്രിയി൯ നേരം നിന്നില് 
വെളിച്ചം ജാതമായ് 

ഉയന്നു ഭൂഗഭത്തില് 
നിന്നേശു ഞങത്ങഗക്കായ് 

കത്ത൯ വിജയം നിന്നില് 

നേടി ; ആത്മാ2വ താ൯ 
പകന്ിട്ടിനം തന്നിരു 
മഫത പ്രകാശമായി. 

ജീവിതോഷ്ക്കുമാം ദേശ 
നി ശീതജലം താ൯ 

കാണ്മാ൯ വാശത്തദേശം 

നി പിസയെ പോൽ താ൯ 
ആശ്വാസഭിനമല്ലൊ 

ശുദ്ധസ്നേഹദിനം 
ഭൂമിയിരനിന്നുയരാ൯ ൭ 

ഉ ധിപ്പി൯ ദപസംം 

ക്ഷിണജാതി ഒ.൦ഠകിന്നു 
മന്നാ പൊഷഴിയുന്നു 

ശുദ്ധസംഘം ക്രട്ടവാ൯ 
കാഫളളുതുന്നു ; 

സുവാത്ത ശോഭ ദിപം 

നിമ്മലമായ് പീശും 

ജിവജലപ്രവാഫം 

ആത്മാശപാസം നല്ലംം 

വിശ്രമം നല്ലം ദിനം 

പൃതുകൂപ നേട്ടം 
ദൈവജനശബ്ബത് 

അവകാശമാക്കം 
സഭ തനു ശബ്ദത്താലെ 

പാടിസ്കുതിച്ചിട്ടം 
പിതൃപുയ്രാത്മോകഠംക്കു 

മസ്യാത്രമതെന്നേക്കും. 



0; ൩൬൧൧൪൭ ൧1൬11 1029൯ 

ഡം സ്റഷിപ്ം 135 വി 
പരസ്്യാരാധന 0. 14. 

133 ൧൩൩ ൦" കത്താവപേ, നിന്െറ ആലയം 
എത്ര മനോഹരം ; 

140. കൂവ കാണിച്ചിടും സ്ഥലം 

ചം അന്ദ്രോലും യേശുദേവനേം എത്ര മഹാ ശുദ്ധം. 

വരിക ഈ സഭാമദ്വോേ 

അടിയാക്കു കൃപ തുന്നു ൨. സ. ഇങ്ങു പാപ്പാ൯ 

നി ക്ധുഷ്യം കേഷശപ്പിക്കു. ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാ൯, ൯ വാക്യാധുഷ്യം പ്പ നിൽ സ്നിഡിഷിരവവിട്രത 

൨൦ വിശ്വാസം പ്രത്യശേ സ്സ്റേഫം 
ഈ ജനത്തിന്നരുമേണം | 

കൃപയാല് ഉട്ളം നിറെകക ൩൨. നി൯ സ്റ്റേഹം ജ്വലിക്കുന്നവ൪ 

സത. ഗുണരാക്! തിക്കുക. ഭാഗ്യവാന്മാരാകും, 
നീ ഉ പദേശിക്കുന്നവ൪ 

ഭക്തി ഉ മ്മോ൪ ആകും. 

ഞന്നേ വഞ്ചിച്ചിടുന്നു. 

൩. പിശുദ്ധനാകും ദൈവമേ 

നി൯ സന്നിധിയില് പന്നോരെ 

ആത്മാവാത നിഠാചചിട്ടുക രം. നിനു ഭപനത്തീര ഒരുനാഗം 

അടിയാരെ ശുഭധി ചെയ്തു, വസിച്ചിട്ടന്നതു 

വേറെ ആയിരങ്ങമെ.ക്കഠം 
കം. അയോഗ്യരാമീ ഞങ്ങളെ. ആ 9 

എ ത്രയും നല്ൃതു. 
നി൯. തൃപ്പദേത്തിസ സമിചേ 
നി൯ സുതനാമേശു മൂലം ൫൦ നിന് ആലയത്തില് സേവയില് 
ചേത്തൃകൊള്ളക സദയം. എന്നെ ലഓാകേണധമ ; 

എസെറ ദൂ3ഖ ഫൃഭയത്തില് 
കൃപ നല്ലേ,ണമേ. 

൫. ഈ സഭയുടെ നട്ടപേ 
പ്രുത്ൃക്ഷനായ് നിന് മുഖത്തെ 
നി൯ ഭക്തന്മാക്ക കാണിചു 

$ 1, യറി 
സന്തോഷം നിറച്ചയക്ക. ൬. നി൯ ശുദ്ധ വഴിയില് എന്നെ 

] നടത്തിക്കേണമേ ; 

134. ൧൩൪" ആ വഴിയില് സന്തോഷത്തെ 

| പ്രദാനം ചെയ്യുകേ. 

1. 1. 
ഛം നി൯ കൂപയാലെ ദൈവമേ, 

നിന് ഭൂത്യരായ ഞങ്ങളെ 
36 

അന്ഗ്രഹിചെല്ലാവക്കും 1: ൧൩൬ 

നി൯ ഹിതമെല്ലാം കാട്ടെണം. വ1ധ൩൦: * യേഥ ൨൧൦ 07 7/൦" 

൨. നി൯ വചനത്താല് ഞങ്ങളെ ന 1 17. 

സല് പ്രാപ്യന്മാര ആകേണാേോ ; 

ആത്മാവിലുഭല ഭക്തിയും ചം കുത്താവിന്നാലയം മഹാ 

നി ദയയോടു തരെണം. പരിശുദ്ധമാകുന്നു ത൯ 
മന്മിരം എന്നുമേ ദിവ്യ 

മഫതപ_പ്പെട്ടത്തേണ3ഥ , പ്രാത്ഥനാ ഭപനം ഇതു 
നി൯ പരിശുദ്ധ രാജ്യവും സ്വശഗ്ലത്തി൯ വാതിരും ദൈവത്തിനു 
നി ഇന്നു വദ്വിപ്പിക്കേണം. സന്നിധാനം ; സന്തോകത്തി൯ 

സംഘ്ൃണ്ണുത മണ്ടിവിടെ. നും ടി 

| 

൩൨. നിന് ഇക്കമള്ള പുത്രനെ സെനന്ദയ്യത്തി൯ നിലയ 22 



ചെസഹായിക്കു പിമ്ച് 56 

൨. നിന്ന്മിരേ ൨ന്ിട്ടുമ്പോഗം 

ഏന് പാടത്തെ സ്മൂക്ഷി ചിട്ളെ൯ 
സ്രക്ട്രാവി൯ തിരുമുമ്പില് ഞാ൯ 
സാഷ്ടാംഗം വിണു സദയംം 
മാ പരിശുദ്ധനാഠം നിന്നെ 
ആത്മാവിലും സത്ചൃത്തിലും 
വന്മിക്ച സ്മൃതി ചെയ്യീടാ൯ 

. നിന്നാത്മാവിനെ നല്ല,ക. 

൩൦ ആനന്ദസംഗിതരത്തോടെ 
ഞാന് എന്നും നിന്നെ വാക്കീടും, 

കേഗ്പ്പാ൯ ഏററം ഒരുക്കമായ് 
തൃപ്പാദത്തിങ്കല് ഇരുന്നു 
നി൯ വിശുദ്ധാലയത്തിലെ 
നന്മയാൽ സ്ംതൃപൃനരയി ഞാന് 
നി൯ കാതഞണ്യൃത്തെ ചിന്തിപ്പാ൯ 
നി൯ കൃപ ഇപ്പോ നല്ല,ക. 

രം. നിന മകുക്രോടൈ കൃതയില് 
നിന്നോടുടഭള സംസറ്റൂത്തില് 
അനുഗ്രഹത്ച൦ എന്െറ മേല് 
സ്ഥുദ്ധിയായി് ചൊരിയുക, 
ംരംവിധം അനുദിനം ൫൯ 

ജീവിതത്തില് നിന് കൃപയാല് 
സ്വ൪ഭാഗ്യം ഫൃൂദയത്തില് ഞാ൯ 
രം ഭൂവില് അനുഭവിക്കും. 

ട്വ. റി. 
൧൦ യഹോവെത്തന്നെ വന്ദിക, 

ത ക്ലപയില് (൫ ശംസിക്ം 
താ൯ എന്നന്നേക്കും ഗുണവാ൯ം 
താൻ ഹീനന്മാരെ രക്ഷിക്കും , 
താന ദുഷ്ടന്മാരെ മോചിക്കം, 
താ൯ ധമ്മിഷ്ടനാം ധനവാന്. 

൨. ഒരി(ന്മാക്ാഹാരരേവും 
അശക്തന്മാക്് പ്രാപ്തിയും 
യഹോവ നല്ലി രക്ഷിക്കം. 
മുടന്തന്മാക്കു ബലവും 
കണ്ണ്ണില്ലാത്തോക്ക കാഴ്ടനയും 
താൻ നല്ല അനുഗ്രഹിക്കും . 

൪-൭ 

138 

വിലങ്ങുകൊണ്ടു ക്ഷീണരായ് 
കയ്യ്േററംകൊണ്ടു ദീനരായ് 
ത൯ ജനം ഇരിക്കും നേത 

താ൯ക്രരന്മാരെ അടക്കും 

അന്വായേക്കാരെ ശിക്ഷ്മിക്കും 
ത൯ ഉഗ്രമുഭ്ള കേപത്തിതം 

തനികിക്കുമാം വന്ദന 
താ്ഠയുള്ളോരു പ്രാത്ഥന 
താന് ഹലന്നും കേട്ട ഗ്രഹിക്കും, 
തന് വാക്കു സത്ൃമാക്കുന്നു 
തന് ശക്തി വലുതാക്കുന്നു 
താന് എന്നന്നേക്കും ഇരിക്കും. 

൧൩.൮) 

പി. 

രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് ഏകമായ് 

എന്നുടെ നാമത്തില് 

കൂടുന്നതാം ഇടത്തു ഞാ൯ 

ഉണ്ടപ൪ നടുവില്. ൭ 

രണ്ടു പേര ഫെകമത്യമായ് 
യാചിക്കുന്ന കായ്യയം 

സ്വസ്ഥ താതനിതനീന്നു 

അവക്കു ലഭിക്കംം 

നിങ്ങാം ഫുന്നില് എന്മൊഴികഠം 
നിങ്ങളിലും എന്നും 

വസിക്കില് യാചിപ്പതെല്ലഠം 
നിങ്ങശരക്കുണ്ടായിട്ടുംം 

ചേോദിച്യകൊഠംക നീങ്ങഠഗക്കു 
എന്തുചെയ്യേണം ഞാസ 

യാചിക്കുന്നതു ലഭിക്കും 

മോദം ഘണ്ണുമാവാള്. 

ക്ദന്നുടെ നാമത്തില് നിങ്ങ 
ഹുന്തു ചാദിച്ചാലം 

പിതാവി൯ മഹത്വത്തിന്നായ് 

ഞാനതു ചെയ്യിടുംം 

പ്രാത്ഥിക്കുമ്പോഠം യാചിപ്പതു 
ഒക്കയും ലഭിച്ചു 

എന്നു വിശ്വസിപ്പി൯ ; എന്നാല് 

ന്ങ്ങധക്കുണ്ടും അതു. 
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൭. സ്വഗ്ലൂസ്ഥ പിതാപിനോഴു ഥ് 

യുചിക്കുന്നേവക്കം | 
നന്മകളെ. താ൯ ഏത്രയും 

അധികമായി നല്ലം. 

 സവ്ൃശക്തനേം അസംഖ്യലോകത്ങം നിന 
| ടീപയവക്കിനാല് സ്തൂക്ജിച്ച പാലിക്കുന്നു ന! 
മാനുഷപ്പൂഴ്സികളുാം അടിയങ്ങം നിന 

സന്നിധിയില് വിറയഷ്ക്കൂട്ടെ സദാ. 

൩ 

139 ൧൩.൯ | സവ്ൃാനിയയേ'നിസ്തില്്മുയിമെ 
€. വല്,  സവ്ൃഫ്ൃദയങ്ങമു.ം തുറന്ന വയഫഹൊ 

നിന്നെ പരമാത്ഥത്തോടെ വന്ദിപ്പാനായ് 
. ക്രി ക. ക്രിസ്തു ദൂലം നാം പ്രാത്ഥിച്ചാല് നിന ശുദ്ധാത്മാവാത ഏകണം കൂപ്പ. 

ദൈവം നമ്മെ കേഷക്കം | 

സത്യമായിട്ടനമ്വേക്കിച്ചാത രം 

താ൯ അനുഗ്രഹിക്കും.  അതുന്ത വിശുദ്ധന് ആയ മഹാ ദേവാ, 
നീ ദഫിപ്പിചിടുന്നൊരു അഗ്നിയാകയാതല് 

൨. എന്നാല് ത൯ തിരുമുമ്പിത നാം ശുദ്ധഹൃദയങ്ങളോടടകൂടെ ഞങ്ങഥം 
ഫങ്ങിനെ വരേന്ടു % | പ്രാ ത്ഥിചചിടാ൯ സഫായ൦ം നല്ല,ക. 

ശിക്കൌക്കു പാത്രരായ നാം ൫ 
എന്തെല്ലാം ചെ൯യ്യണ്ടു €  അതുന്നതനായി ഏററവും മഹാനായ് 

ം എത്രയും ഭയങ്കരനാം നി മുഴുവനും 
൩. കുരിശിധ്മേത യേശുഷ്കിസ്ത  അന്തമില്ല സ്നേഹം എന്നറിഞ്ഞു ഞങ്ങഗം 

കുററം ഏല്ലാം തിരും 
അവന്നാലെ രക്ഷ ഉള്ള | 

എന്നു ദിവ്യമൊഴി. 

സന്തോഷിച്ചിടുന്നു സവ്വാത്മനാം 

141 ൧൫൧. 

രം, ക്രിസവില്. നാം വിശ്വസിച്ചാത | ൂ 
റ ാമോഛിക്ക്ം ൧// 7൧0/൦ ///൫/ 007 

തനു രക്ഷ്ഷയെ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ 02൨൧0 ഗ്യ 
നാം എന്നും നശിക്കും. ചം 4 1.17. 

൫. ജിവനുള്ള വിശ്വാസത്തെ ഥഃ? ഭ്രവാസീകഠം സ്വ്വരുമേ, 

കത്താവേ നല്ലകം സമന്തോകം ഉള്ള സ്വരത്തെ 

നിന കൃപാസഹായം ക്രടെ കത്താവിന്നുയത്തിടടവി൯, 

ഇപ്പോഴ്ചം തരിക. ആനന്ദത്തോടെ വന്ദിപ്പിന്. 

൨൦ യഹോവാ ദൈവം എന്നുമേ 
നാം അല്ല അവന മാത്രമേ 

140 ൧൫0 നമ്മെ ഉണ്ടാക്കി പാലി. 
നമ ി $ 

1൦ : ൧0, /707), /0/)/" ടം 
൩. ത൯ ആലയേ പ്രമവശിപ്പിന്ം 

2, 1. ആനന്ദത്തോടെ യ്തൂതിപ്പി൯ം 
സജ്കീത്തനങ്ങം പാടടവി൯ം 
സന്തോഷത്തോടെ ഇരിപ്പിനു. ഥ 

നിത്യനാം പിതാമവ, അല്പകാലം മാത്രം | 

പാത്തലേ പക്കേം നിന്മകളം ഞങ്ങളിതാ | ര.. ത സ്റസറേഫം നിതൃമുഭ്ളതും 

നിനു സന്നിധൌ വന്നു ഭക്തിയില് തന് കൂവ സ്ഥിരദുട്ളതും 

നിന്നോട്ടേ ത൯ വാശ്ഭത്തങ്ങഗം ഒകൊെയും 

സംസശ്ലും ചെയ്ത്ാ൯ നി തുണ്യ്ക്കുഛകം എപ്പോഴ്സേം താന് നിവത്തിക്കു- 



സ്വ ഗ്രാരോഹണം 
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[വം 

പ്രാത്ഥന 2 കശക്കുന്ന വനേ, 
അലിപോടെ നോക്കണേ ; 
കരുണയാം സ ദ്രമ, 
ഞങ്ങഥം നിന്നിരു കുളികടെം 

൨. പാപം നിമിത്തം ഞങ്ങളെ 
കോപത്തിത് ശിക്ഷിക്കരുതേ ; 

മശിഹാ മൂലം ദൈവമേ 
നി൯ മോചനം തരേണമേ. 

ഞത്ഞങഗക്കുള്ള ദുഃഖത്തെയും 

ആവശ്യത്തെയും നീ കാണും 
വേണ്ടുംപ്രകാരം ഞങ്ങമെ 
തങ്ങി സഹായിക്കേണമേ, 

രം. ഭയം ക്രടാതെ പാപ്പാനും 

നിന൯ വഴിയില് നടപ്പാനും 
നരു വരം റി നല്ലേണമേ, 
ഞങ്ങളെ രക്ഷികേണമേം 

൫, പിതാ വുത്ര൯ ആത്മാവുമാം 
ത്രിത്വത്തില് ഏക ദൈവമേ, 
നിനക്കു വന്ദനം യോഗ്യം 

നീ മാത്രം സത്യേക ഭദൈവംം 

143 ൧൫൪൩ 

* 079 20% //0 ൭/5 0 0൧൧൧൧)" 

3. 01ന് 

ച. സീയോനേ, തുറക്െനിക്കായ് 
നി൯ അലങ്കാര വാതിത 

56 

ഞാന് കത്തിരിക്കും കുത്തന്നായ് 

ഉധംപ്രമവശിച് നിന്നില് 

എത്ര വാക്പ്പെടിടം 

ഭാഗ്യാശ്വാസ്ഥഥാം സ്ഥലം. 

ദൈവമേ ! നിന് തിരുമുമ്പില് 
വന്നു ഞാന്ം നി എങ്കത വാ 

കണ്ടു നിന്നെ വാഴ ന്നെങ്കില് 
ഉണ്ടിവിടം സ്വഗ്ലൂമാം 

പൃങ്കലേക്കു ചേരെണം 
ആക്കെ൯ ഉദ്ഥം ആലയം. 

ഘോക്കിക്കും സ്കൂ ഇവിടെ 

വിതറിടടം പചനം 
എ൯ ആത്മാവു കൊട്ടകുട്ടെ 

വിശേക്ഷമാം സല്ഫലം 
ഉത്ഭവിപ്പിചിടടെ 
ഭടിവഫല പ്രാഫ്ഠിയെ. 

എ൯ വിശ്വാസം ജിവിചിടടം 
നിന മാ ഭാനം സ്മൂക്ഷ്പ്പോ൯ 

എന് &3ഖത്തി൯ ഭാരം നീക്കും 
നി൯ വചനം ശോഭിപ്പാ൯ 
അതെ൯ ജിവപനായകാ 
എഏഎ൯ അഭയ നായകാ! 

ദൈവമേ, പറയേണാമേ 
നിന്െറ ദസേന് കേശക്കുന്നു 

നിനു ഹിതം നന്നും ത്തൃകട്ടെ 
ഞാന് നിന്നേട്ടേ ചേരുന്നു 
ജിവ ഈറഠുണ്ടിപിടെ 
ത്ൃത്മ തൃപ്പി നല്ല,മേ. 

സ്വഗ്ഗ ാരോഹണം 
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[.. 10, 
൧. കരേറിഃപ്പായെന് രക്ഷക൯ 

അനേകം ഭ്ൂത൪ ക്രടവ്വെ 

മേതലോക സൈന്യം അത്രയും 
സംകിത്തിച്ച ആരോഫണംം. 

മേല്ലോക വാതില് തുറന്ന് 

വിസ്തീണ്ണുമായ്ി വെച്ചേകയാത 

ത൯ രക്തം ദ്ൂലം പലരും 

സന്തോക്കമായ് പ്രവേശിക്കും. 



൪0 

൯൩൭ സിംഹാസനത്തെ പ്രാപിച്ച 
സവ്യാധികാരി ആയിതു 
വിമോക്ഷം നല്ലം പാപിക്കു 
ത൯ നിതിഷും വിശ്വാസവും. 

രം മേല്ലോകത്തിചെ സൈന്യവും 
ഭൂലോകത്തുട്ള സഭയും 
മഫത്പപ്പെട്ട കത്തനെ 
കൊണ്ടാടി സ്തുതി പാടട്ടെ. 

ളു 
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(_. 1. 
൧൦ മഫത്വ ദൈവദൂതരേ, 

ഘോഷ്കിച്ചു സ്കൃതിപ്പി൯ ; 
ഹന്നേക്കമുമ്ള രാജനെ 
കൈകൊണ്ടു വന്ദിപ്പി൯ . 

൨. ആ൪ ഈ മഹത്വത്തി൯ രാജന് 
യഫോവാ തനേതന്നേ ; 

താ൯ യുഭ്ധത്തിങ്കത ബലവാ൯ 
വാഴ്ചന്നു ഫഎന്നുമെം 

൩. നാംസ്വ്വ സ്കൂതി മഹത്വം 

ഫഎപ്പോഴ്ഠം കശൊട്ട്ക്ക ; 

നാം അവനില് ആശയിഷു 
മേലോട്ടു നോക്കുക. 

രം, എന്നാല് താ൯ ഇനി വരുരമ്പാധ 

മഫത്വത്തിത് കണും ; 
തന്നാട്ട കരടെ ജയിച്ച 

നാം ഏന്നും ഭരിക്കും, 

1436 

[.. 17. 

൧൦ സ്വഷ്ശേ പ്രപേശിച്ച കത്താം 

ഞങ്ങാം നിന്നെ സൂതിക്കുന്നു 
അവിടെ ഒരു സ്ഥലം നി 
ഞങ്ങ ക്കായി ഒരുക്കുന്നു. 

പിതാവി൯ വലഭാഗത്തു 
നി എപ്പോഴ്സം ജീവിക്കുന്നു, 
ഞങ്ങം.ക്കായിട്ട സ്വഗ്ലത്തില് 
അവനോട്ട യാചിക്കുന്നു. 

0 

121: ൧5 റു 

൧൪൫ 

൩. പിശഃമചിന്െറ കോപത്തെകാഠം 
നിന്നില് എററം ബലം ഉണ്ടു; 
നീ നിന്െറ സവ്ൃശക്തിയാത 
അവനെ നശിപ്പിക്കുന്നു. 

രം: നിന്നില് വിശ്വസിക്കുന്നവ൪ 
നിന്നെകൊണ്ടു ജിവിക്കുന്നു , 
നിന്നില് പിശ്വാസത്താല് അവ൪ 
പിശാചിനെ ജയിക്കുന്നു. 

൫, കത്താവാകുന്ന യേശുവേ, 
പ്രാപ്യ്ി എല്ലാം നിന്നില് ഉണ്ടു, 
വിശ്വസിച്ച ഞങ്ങ നിന്നെ 
നന്ദയോട്ട സ്മൂതിക്കുന്നു. 

147 ൧൫ 
൫8. 7ട, 

൧, താചെസഭ മേലില് സൈഡ്ൃം 

ഒരുഥിചു പാടട്ടെം 

യേശുവിസെറ നിതയ ജയം 
ഇന്നു വാഴ്ക പ്പെടട്ടെ. 

൨. സ്വഗ്ലൂ്രികലേക്കവ൯ താൻ 
നമുകായ് പ്രവേശിച്ച്, 

| പരിശുദ്ധാത്മാവിന൯ു ദാനം 
അതിനാലെ ലഭിച്ചു. 

൩൦ താ൯ മത്സരകാക്കു വേണ്ട 
| മഭ്ധ്യസ്ഥത ചെയ്യുന്നു. 

| തന്നില് മെദവം എല്ലാരെയും 
ക്ഷമിച്ചു കൈക്കൊളളേന്നും 

൪. ഇനി നം സമന്താഷപ്പെട്ട 
ഭയം എല്ലാം മാററൂക, 

യേശുക്രിസ് മൂലം മാത്രം 
നിത്യ 'മോക്ഷം ലഭിക്ക. 

൧൪൬ പിപി: 
148 ൧൪൮ 

ന: ൧4/ ന്റ സ്ഥ 

ഒ. 18. 

൧. ബഹുമാനം മഫത്വം 
ക്രിസ്മുവിന്നു കൊട്ടപ്പി൯ 
നമ്മുടെ രാജാവിന്നു 

ഘോഷത്തോടെ പാടുവിന൯ 
പുഴ നേറഠു മശിഫാ 

നമ്മുടെ രക്ഷ്ധിതാപും 



0 
സ്വഗ്ലാരോഹണം 

ക്ക... ഞി. ളി 

൨. ക്രിസ്മ കരേറി സ്വശ്ശം ്് നാം സ്നേ ഫിചവരാ൦ 

൪ 0൦ 
ത൪ അപ്പോം കൈക്കെണ്ടു നല്ലോ൪ ഏല്ല 

പത ഇവർ ഉണ്ടാം രേത്ലോകത്തില് 

| 

ഏററവും പ്രസാദിഷ്ം കത്തു മുമ്പിൽ ; 

| 

സ്വഗ്ലൂങ്ങഗം രാജാവിനെ ആ നല്ല ദേശത്തില് 

എന്നേക്കും കൈകൊള്ളുന്നു . നിത്യമാം പ്രകാശത്തില് 
ത൯ ദാസന്മാ൪ കാണും 

൩൦ സിംഹാസനത്തിശ്മേലും ദൈവമുഖം. 

രാജാവായിരിക്കന്ന | 

ഈ വിശുദ്ധ ദൈവത്തെ രം ദൂതരി൯ സംഗിതം 

ദൂതര് വന്ദിച്ചിടുന്നു. ഇമ്പസ്വരം 

അവരോട്ട ക്രടെ നാം | നല്ലമെല്ലാവക്കും 

രാജമന സ്മൃതി ക്കണം. നിത്യാനന്ദം ; 
സ്വഗ്ലൃത്തിത ക്ത്തനെ 

തന്മക്കഗ സ്കൂതിക്കമെ. 
ഭംം കൃപയുള്ള ദൈവടമ, 

: സേപിക്കും അവനെ ഞത്ചമശ മല് പ്രകാശിഷ്് 

യോധഗ്യൃമായ് സ്മൂതിചിടാ൯ എന്നേക്കുമെ. 

ബചത്തെ നി നല്ലക 

ബഹുമാനം മഹത്വം ൫. ലോക ദുഃഖങ്ങളും 

രാജാവിന്നു നല്ലേ,ണം. | കദ്തുത്ഭമ്മൂം 

രോഗപിീഡകളും 

മറന്നു പോം; ി 

ചാവില്ലാ ലോകത്തില് 
അന്തമില്ലാ ഭാശൃത്തില് 

ദൈവമക്കാ ഫന്നും 

119൩ സ്വഗ്ഗം 

149 ൧൪൮൯ 
ജിവിച്ചിടും. 

വധന൦ : * 7/ല൧ ൧൭ 2 4൧00൮ 7൮2. 

6.4. 0.6. 7. 8.4. ന് 
ഫൃ൯ പ്േക്കു ത൯ 

നം സ്വഗ്ണ ഒയറുശ മലം ഭിവനെ വെക്വ൯ 

ഇമ്പ സ്ഥലം, | ഏന് രക്ഷ ദന് : 
പാവന നഗരം, ഏന്നും സ്വന്തമവ൯ 
ദൈവ പുരം, എന്നാത്മ പ്രിയ തമ൯ 

മിന്നുന്ന രത്നങ്ങഠം | യേശുവിശ മാവ്വയിലെ൯ 
അതിന്നടിസ്ഥാനങ്ങഠം, | സ്വഗ്ഗും ആമെന്. 

രേംശ൯ തല് പ്രകാശം 
ഭാഗ്യതലം. ല് 

൨൦ ക്ഞ്ഞാട്ടി൯ രക്ത്രിത 150 ൧൭൦ 
& ക ന 

കുളിക്കകില് | ൧/0ല൦ 75 700 707027 707 7/0 ' 
സ്വഗ്ലൂത്തില് എന്നേക്കും | 
വാസം ചെയ്യാം : ഒം 14. 

ട്ൂതരിന൯ു സംഘത്തില് കം രാത്രിയില്ലാ സ്വദേ ; 
ശുദ്ധ ന്മാര് സംസഷ്ക്ൂത്തില് തത്ര വസിദഃപ്പാക്കു 

സ്നേഹത്തില് സാനന്ദം നിത്യ പ്രകാശം ദൈവം താന് 
വാഴാമെന്നും. ഇരുമൂം ഇല്ലാതാംം 
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121 

പാപമില്ലാ സ്വശഗ്ലേ ; 
ദൈവത്തി൯ സംസ ി) 

വളന്നീടും ത൯ പൈതങ്ങഠം 
വരിശുദ്ധതയി ല്. 

ഴി 1, കട്തിരില്ലാ സ്വശ്ശ്േ ; 
വിശുദ്ധര ആ ലോക 

നിത്യാനന്മത്തെ പ്രാപിക്കും 
ദുഃഖം ദാടിപ്പോകം. 

വേര്പാടില്ലാ സ്വധഗ്ഗു ; 
യേശുവിന്നരികെ 

വിശ്വാസികഠം വസിച്ചിടും 
പിരിയാതെന്നേക്കും. 

രോഗമില്ലാ സ്വഃ; 
നിത്യാരോഗ്യ ത്തോടെ 

കത്ത്യവിന് മക്കാം പാത്തിടും 
ഉണ്ടാകാ ക്ഷീണവും. 

ശത്രരവില്ലാ സ്വഗ്ററേ ; 
ആ ലോകേ പാക്കുമെ 

ദൈവ സൃത൪ എല്ലാവരും 
സ്നേഹത്തില് എപ്പോഴ്ചം. 

മുതുവിലാ സ്വയഗ്ഗു ; 
അനന്ത ഭാധ്ൃമെ 

ഉയിച്ി൯ മക്കം ജിവിക്കും 
മോക്ഷത്തില്. എന്നേക്കും. 

൧൫൧ 

 /ലലഥമ/ല7, 7/2) 7൧൧൧൮ /00020 

ി 

(. 20. 

യെറഠൂശലേം എ൯ ഭവനം 

എപ്പോഠം കണ്ടീടുവേ൯ ; 
ം ഹാ നിൻ നാമം മനോഫരം 

എന്നഞണ്ടു ചേരുവേ൯. 

വൈവഡ്യൂഷ്യാദിയാം രത്നങ്ങഗം 
ആകുന്നടിസ്ഥാനം 

സൂഷ്യയകാന്തി ഗോപു രങ്ങഠം 
പാരം മ2നാഫരം. 

വ൯ മതില്ല,ഗ പൊന് വിഥികഠം 
സ്വച്ഛ സ്പടികം പോല് 

പ്രസന്നമരം വാതിലുക ഠം 
ംരംരാടുൂ മുത്തു താ൯. 

111 ൧ട5നാദദറ 

മുമാദമേറും ജീവ നദി 

നിമെ തിള ബന്നു 
തീരേ നിലം വൃക്ഷം അതി 

ആരരശഗ്യം നല്ലുന്നു. 

കള രും ഉഷ്ണവും ഇല്ലം 

ദാഹം ക്ഷതം ഇല്ല. 

ശോകം രോഗം മൃതിയില്ല 

രാവിരുധം ഇല്ലല്ലോ. 

പ്രവാചകര് അപ്പൊസ്പല൪ 

വിശുദ്ധ സാക്ഷി കശ 
ശ്വേതവ്സ്രൂം അണ്ടിഞുവ൪ 

എന്നുരമെ ധനൃന്മാ൪. 

യെറൂശലേം എ൯ ഭവനം 

എപ്പ്ോഠം കണ്ടിടുവേന് ; 
ഫാ നിന്ന്ത എന് സമാധനം 

എന്നണ്ട ചേരുവേ൯. 

൧൫൨ 

'77ലഥ യം ബ്ല" 

12, 1. 

ഇവിടെ നാം ദുഖിച്ചു, 
ക്രടെ ക്രടെ പിരിയും 

മേരു വിയോഗം ജല്ല. 
അതു ഭാധൃം ഭാഗ്യം 
ഭാഗ്യം ഭാഗ്യം ഭാഗ്യം 

അതു ഭാഗ്യം ഭാഗ്യം 

സ്വഗ്ലുത്തില് നും ക്രടുമ്പോണ. 

യേശുവേ സ്റേഹിച്ചോരും 
മരിച്ചിട്ടെന്നെന്നേക്കും 

മോക്ഷത്തിങ്കല് വാഴ്ചം. 

അതു ഭാഗ്യം--- 

മുക്കു അമ്മയപ്പശ്ാ൪ 

സ്റ്റേഫിത൪ ബന്ധുകളൂം 

മേത ചേരും കൃപയാല്. 

അതു ഭാധ്ചം--- 

എത്ര ഭാഗ്യം ലഭിക്കും 
നം എല്ലാരും എന്നേക്കും 

കുത്രാവിനെ കാണും 
അതു ഭാഗ)ം--- 



സ്വഗ്ലാരോഹഫണം 

1 ഫ്വി മ൯ സ്നേഹിച്ചടമോരെ മോക്കൊ കാണാം 

സന്തോഷം ആഴുഭപാത ഒച്ച്കുമെ 

യേശുവിന് പുഞ്ചിരി ഒന്നു മത്രം 

സന്തോഷ കിരിടം എനിക്കായുണ്ടു് ; 

സന്താപ നാശവും ഭവിച്ചിടുമെ 

സവ്വേശ്വരസ അലല്പ്യാഗ പറയും ഇഭം-- 

വിശ്വാസി ആയോ നം നി൯ ഭാഗ്യം ഇതാ- 

൨. 

ഫാ എന് ഗിതം ആ മഹത്വത്തില് പാടാം 

ആ യേശുരാജ൯ വിണ്ടെടടപ്പതാലും 
സ്വദ്റ്റിയ ദൂതർ കേഷകുവെ ചൊല്ലിടും 
വിശ്വാസി ആയോനേ, നിന് ഭാഗ്യം ഇതാ 

൩. 

സ്വല്ലോക്ം നേടിയാല് ഉള്ളേ രാഫ്വാദം 
ആരാലും വണ്ണിചുക്രടായേ നൂനം. 
ആക്കുമേ നാസ്തി വിശപ്പു ദാഫങ്ങമം ; 
വിശ്വാസി ആയോനേ, നിന ഭാധൃം ഇതാ. 

ര 

ഇരുഗം മായ താപം ക ന്ണ്ൂനിർ എല്ലാം 
ഇവിടെ മാത്രം; തത്ര കാണുന്നില്ലെ 

ക്ലേനിക്കൊെ നവ൮ നമേം നല്ല,മല്ലൊ 
വിശ്വാസി ആയോനേ നി൯ ഭാഗ്യം ഇതാം 

154. 11%) 

2/0 ൧/0/)/ 50110 

റ 10. 

എന് ഭാര താപങ്ങം. നിങ്ങിടുമ്പോഠം 
നത ദേശെ സത് സുഖം ചന്നിട്ടുമെ 
വന്മ്യ നാം ക്ത്തുസമ്പനാകുമ്പോഠം 
സന്തതം മാ മഹത്വം തആകുമെ 

ഫാ ആയതെ൯ മാ മഹത്വം 

മാ മഹത്വം, ൭൪ മഫത്വം | 
കാരുണ്യൃത്താരു തന് മുഖം 

കാണ്ുദമ്പാഠം 
ആയതെ൯ മാ മഹത്വം 

മഫത്വംം 

൨ 

കത്താവി൯ ദിപ) നത കാരുണ്യത്താല് 
വിണ്ണില് ഒരാസനം കിട്ടിയെന്നാല് 
അത്ങെന്നും ത൯ മുലം കാങ്കെയെന്നാല് 
സന്തതം മാ മഹത്വം ആകുമെ__-ഹാ 

വു 

സന്തതം മാ മഹത്വം ആക്ുമേ---ഹാ 

15൭ ൧൫൫ 

1൩൦: ' 7/൧ ദല 20൧20" 

|: 

ഥ് മുത്യുവില്പഹൊ സ്വ൪പൂരെ 

നിതൃജിവ൯ ലഭിക്കുന്നവർ 

സവ്വകലേം പിരിചചില് എന്ന്യെ 

ദൈവമമ്പിത വസിക്കുമെ. 

യേശുവിന് ...... . സന്നിധി 

മറെറല്ലാ പ്രമാഭത്ങമില് 
ഏററവും ഇമ്പമെ ഫാ ! ഇതു 

നിത്യാനന്മദമമേകുമഹൊ. 

പാപം ഉധംപ്രവോശിചചിടാ 
താപം അശേഷം പറഠന്നുപോം 

ഉണ്ടയിത ഉട്ഭള ഭാഗ്യം അവ (ക്ക) 
എന്നേക്കും ഉജ്ജാരാഫരിയേ 

കാതവറിയിത മരിച്ചോരു 
ദൈവപുത്രനെറ സ്ന്റേഫം അതിനു 
പിതിയും നീളം ആടത്തെയും 

ചിന്തചെയ്യും അനന്തമായി --- യേ 

ദൈവദ്യതരി൯ രൂട്ടവും 

സവ്വവിശ്വാസികഠം സംഘവും 
തടി എന്നേക്കും പാടിട്ടുമെ 

കുഞ്ഞാട്ടിന്നുടെ സന്നിധൌ_യേശൂ 

156 ൧൫൬ 

ര. 10. 

കത്താ2വ എന് അന്ത്യനാളില് 

നീ ഏന്നെ കാക്കണം 
നത്ശാന്തം നല്ലി ആ നേരം 

ആശ്വസിപ്പികെന്നെ. 
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നിന് രാജ്യത്തില് പ്രപേശിച്ച 
അമഞ്ങെന്നും വാഴ്ചം ഞാ൯ 

ആ ഭാഗ്യം ഉള്ള ദേശത്തില് 
നി൯ സേവ ചെയ്യും ഞാന്. 

അഞ്ങെന്നും നിന മുഖത്തെ ഞാന് 
കണ്ടിട്ടും സ്സ ജമായ് 

നി൯ ദ്ടുതരോട്ട കൂടി ഞാ൯ 
നത ഗിതം പാട്ടമെ. 

അപ്പോം എന് ഭീതി ൂഃഖവും 
അശേഷം നിക്കും നി : 

എന്റെറ കണ്ണ്ൂനീ൪ സവ്ൃപും 
തുവത്തും താത നി. 

അപ്പോം നിന്െറ കാരുണ്യൃത്താല് 
മഹാ സന്തോഷ്ചമ 

നി൯ ഭക്തന്മാകെ ന്നേക്കുമേ 
ഉണ്ടാകും സ്വസ്ഥത, 

നിന് ഭദാനങ്ങഠം നിമിത്തമായി 
നിൻ കീത്തി ചൊല്ലു മേ 

വിശേഷ ഭാനംകൊട്ടു മേല് 
സ്ലി൯ നാമം വാഴ്കൂമേ. 

* 7/0 ബെ 0-൮ 

ട്ട. 
ശോടഭയേദും നാടൊന്നേണ്ടെതു 
കാണാമെ ദ്ദരെ വിശ്വാസത്തതേ 
താതനു വാസം നമകൊ ക്കി 
നില്ലന്നു പ്രതീക്ഷി ചുകരെ 

വേഗം നാം ചേനിട്ടം __ 
ഭംഗിയേറിയ തആ തീരത്തു 

നാം ആ ശോഭന നാട്ടില് പാടം 
വാഴ്ക പ്പെട്ടോരുടെ സംഗീതം 
ഖേദം രോദനം അങ്ങില്ലല്ലൊ 
നിതൃം സൌഭാഗ്യം ആത്മാകുഷക്കു 

വേഗം നാം--- 

സ്റ്റേഫമാം സ്വഗ്ല താതനുടെ 

സ്റ്റേഹദാനത്തിന്നും നാക്കു നാ 
പീഴ്ുയെയന്നയ തരും നന്മയ്ക്കും 
കാഷ്ടയായി നാം സ്ലോത്രം പാടും 

വ്വേഗം നാം. 

൧൫൭ 

158 ൧൫ 
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1, 14. 
ഓ ചിന്തിക്കു മേ മന്ദിരം 

ശോഭിത നദിതിരത്തുമക്കാ൪ 
അമത്വരാം വിശുദ്ധ സംഘം 

വെബ്വസ്ത്രരം ധരിച്ചവര്; 
മേലുഭ്ല , മേലുള്ള 
മന്ദിരാ ചിന്തിച്ചിട്ടുക 

മേലുട്മ, മേലുള്ള, മേലുദ്ള 
മന്ദിരം ചിന്തിച്ചീട്ടകം 

ഓ ! ചിന്തിക്ക ദമേത്തതോഴരേ 
യാത്ര തിനനവര പോയി മമ്പേ 

ആനന്ദ ഗിതം പാടി അവ൪ 
ആത്തീടുന്നു സ്വധ്ലമാകവ ; 

മേലുള്ള, മേലുട്ജ 
തോഴരേ ചിന്തിച്ചിടുകം 

മേലുദ്മ-_. 

ഏന് രക്കാകനു ന്ദവിടെ 
വിശ്രമിക്കുന്നെ൯ പ്രിയമ്രട്ടം 

ഞാനും പോയെരേമിച്ചവിടെ 
വസിച്ചെ൯ ഖേദം തിരും. ശിഭ്രും 

മേലുള്ള, മേലു 

രക്ഷകനെ നാം ചിന്തിക ; 
മേലുള്ള 

ഞാ൯ പോയിചേരും പിട്ടിത വേഗം 
ഓട്ടത്തിന്നന്തം കാണുന്നിതാ 

പഎൃുണ്െറ പ്രേമസഖി കഠം നൂനം 
നോക്കി താന് കാത്തിരിക്കുന്നിതാം, 

മേലുള്ള, മമല്ൃള്ള 
വടതില് ഞാന് പോയ് ചേന്നീട്ടം 
മേലുള്ള, മേലുട്ള, മേലുള്ള 

പീടതിത ഞാ൯ ചോയ് ചേനിട്ടം. 

൧൭൯ 

1.. 1. 

രം ലോകത്തില് നാം പാക്കഭമ്പോഴം 

നാം ക്രടെക്രടെ പിരിയും 

മേല് ഭാഗധൃ ലോകം എത്തിയാല് 

നാം പിരിയാതെ വസിക്കും. 



ത൯ കയ്ക്യാതേ തുടെക്കമെ 
തന്നോടൊന്നിചാലോകെ 

വാണിടും നീ എന്നേക്കും. 

പാഴക്സു ഏന്നും. 

സ്വഗ്ലാരോഹണം 01 

൨൦ ആ ഭാഗ്യലോകത്തുക്ളവ൪ ൬. സ്വശ്ലത്തില് നിനക്കുണ്ടാം 

മു൯ ദുഃഖം രോഗം ഒക്ുവെ ഭാഗ്ൃത്തിന്നാധികൃത്തെ 

ഓക്ാതെ എന്നും സ്തൂതിച്ചു വണ്ണിച്ചിടാ൯ നാവില്ല 
സന്തോഷപ്പെടുടം എന്നുമെ. മണ്ണ്ിഅ വസിക്കുന്നോക്കു. 

൩൨. അവരോടു ത്രടെ ദൈവം ക ഇമ്മാനുവേല് തന്നുടെ 

എന്നും ഏന്നേക്കും വസിക്കും വന്മഹത്വ നാളിന്നായ് 

താന് നട ഉരി കാത്തിരുന്നതിനെ നീ 
ആശ്വാസത്തോടെ നടത്തും. ബേദ്ധപ്പെടത്തീടടക. 

രംഭ യഫേവോ കണ്ണൂനി൪ എല്ലം 
തുവത്തി തിരെ കലയും 
ത൯ സ്റ്റേഫം കൊണ്ടു അവരെ | 
മഹത്വത്തില് താ൯ നിറെക്കംം 161 ൧൬൧ 

൫. രം കൂപ നാം വിചരിക്കു ” 277൧75 ൭ 4207൮ 70? 
എപ്പോഴ്ച്ം ധൈധ്യപ്പെടുക 
വിശ്വാസ പോരു പൊരുതു 2, ഗല്. 
അനന്ത ഭാധൃം ലഭിക്കു. ൧൦ നത ഭാഗ്യ രാജ്യം കാണ് 

പിദ്ദൂരമേ 
പ്ല. തേജോ പിശുദ്ധന്മാ൪ 

ഫാ ! മിന്നുന്നു 
160 റ ഇമ്പമായി പാടുന്നു ൭ 

ടം യേശു യോഗ്യ൯ എന്നവ൪ 

ശം ഹു൯ ആത്ഥാവേ കേഷക്ക നി | പ ഷി 
നിന രക്ഷ ദത്തനാകും 
യേശുരാജന൯ വേഗം താ൯ ര് 

൨൦ രം നല്ല ദേശത്തു 
രേ ജുഃസ്സാടെ വന്നിട്ടും: | റ 

| വമ്പടുക 

൨: അപ്പോം ംരം മ്്സാം ദേഹം സംശയം എന്തിന്നു 
പ്രാപിക്കും രൂപന്തേരം | ശിഷ്രം വരൂ 
സ്വ൪ലോകാനുരൂപമാം പാപം ഭുഃഖം നീക്കാം 
ശോഭ നിനക്കുണ്ടാകും. | നമുക്കെന്തു ഭാഗൃമാം 

& കത്ത൯ കൂടെ വാഴാം 
൩. അന്നു ന തആകാശത്തിരു കനിയും 

മിന്നുന്നതാം നക്ഷത്രം | 
ചി ) യാ പ്രകാശിക്കും പ്്ളു ഭാധ്യദേശത്തു 

ഏന്നും എന്നക്കം അഹാ. 
കണ ശോഭിക്കും 

രം കുഞ്ഞാട്ടിസെറ സ്വഗ്ലിയ കാവ പിതൃകയ്യ്യാല് 
കല്യാണ മഫോത്സവം സ്സ്റേഹം നില്ല. 
അത്യാനന്ദം ഏകുന്ന മഫത്വം പ്രാപിക 

നിത്യമാം വിരുന്ന മല്ല. | പൊന൯ കിരിടം ധരിക്ക 

൫൭. നി കണ്ണീരെല്ലാം അവ൯ നറ ന്ത 
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. 14. ക നിത്വപിടൊന്നുണ്ടതും 

ത്മ ഭാഗ്ൃയരാജ്യമൊന്നുണ്ടതി൯ ശോഭ ക 

വാനഃശാഭ നിത്യം തത്ത സ്വധ്ലഭാധൃം 

സായാഹ്നം അങഞ്ടുണ്ടാകില്ല ടുടപ്പെടാ രാവാരു 

അതിന് സൂഴ്യസ യേശു. വ്ര്രൂശുദ്ധ രാം ട്ടൂത൪, 

ശിനെ-വഫിക്കിത നഠാ--- പാടും സിംഹാസന മു൯ 

യി ലാരിം..... എന്നു നിന്നെ ഞാന് കാണും 9 

സ്വല്ലേകെ നാം പാക്ടുമ്പോധ സി 

ഭാഗ്വരാജ്യത്തിര നിത്യം. സുന്ദര വടം 
പ്ല ി ശോഭിത വിടേ, 

യേശുവി൯ നല് വീട, 
൨. ഇട്ടി ശോഭ മന്ദിരമേ. 

സമാധാന നാട്ടിത 
ളി , നി 

വസ൯കാറെറല്ലാമടക്ടുന്നു ് പുല് 

അങ്ദുവേണം നിധി പു്ടങ്ങ്യണ്ടേ, 
ത്മ സ്യലോത്രം പാടി ബാല൪ 

റ ി യേശുവി നാമത്തില് 
സിംഫാസനം ച്ചറഠുമായ് 

൩൨. മഫസ്വ പിടുമൊന്നുണ്ടു നിത്വം സ്മൃതി മുഴക്കും 

സ്വഗ്ലിയ മന്ിരം | നന്നു നിന്നെ ഞാന് കൂണും 
ഇഫെ നാം സ്റ്റേഹിച്ചോര നമ്മെ | സുന്മദരമന്മദിരമേ__ സുന്ദര 

എതിരേല്ല്ൃമതിത നം: 

കം റത്ത്തി സ്വ്രൂ്ൂത്തിര ചേരും 
ക്രിസ്തു രക്ഷ്ധം എന്നില് 

ര യവഗം മറയുമി ഭലകേം മുതു ഭയമില്ല 

പിട്ടു ഭാഗ്യ ലോകെ വേഗാ തന്നെ ഞാ൯ കാണും 

മിന്നും സൈന്മൃത്തെച്ചേന്നിടാ൯ ശോഭ സിംഫാസനമേത 

നാം വാഞ്ചിക്കുന്നെ നും ന്നന്നു നിന്നെ ഞാന് കാണും 

ക്രൂശിനെ-- സുന്ദര മന്മിരമേ-_ സുന്ദര 

ര. ചെന്തെക്കൊസ്പ്കാലം 
164 ൧ന്നര് മാ ശുദ്ധാവിയെ സദാ ഞന 

അശുദ്ധമാം ഫുന്നുജളത്തില് നിസെറ 

നനു൩൦ : ' 61൧07 ൦ ൮00 ൪/ //29 വാഴ്കച്ചെട്ട പ്യാപാരങ്ങമംക്കു 
ം 5 | ച്ചി ന്നേ൯ എന്നെ. 

ലല് ഏല ചയ 

ഹം ശുഭ്ധാത്മാവേയെന്നെ പാവ ൨. വേദഭത്തി൯ വചനം ഏററം 

ബോധേം നി വരുത്തി വീണ്ടും 

ജനിപ്പിച്ച എമെറ ആത്ഥ 

ജീപനെ പാലിക്കുക 

മാധുഷ്യകരമായി തീത്തു 

ദൈവേക്ടുമതിരു മ്പന്നെന്നും 

ഏന്നെ അഭ്ൃസിപ്പികു--- മാ ശുദ്ധാ। 



പെത്തെകൊസ്ത് കാലം 09 

൫൩. എ൯ ദുഃഖങ്ങളിലെല്ലാം നി ൩.൦ 
എന്നാശ്പാസ്പ്രദനാക 
യയേശുവിനെറ മാവ്വില് ചാരി 

ആശ്വസിപ്പാ൯ കൃപ താ- 

മാ ശുദ്ധാ 

രം. ദൈവത്തി൯ ഹിതപ്രകാരം ൽ 
ജീവനുള്ള പ്രാത്ഥന ഞാ൯ 

എല്ലാ നേരവും കഴിപ്പാ൯ 
എന്നെ പഠിപ്പിക്കുക 

മാ ശുദ്ധാ 
| ൫ം 

൭. എന്നില് നി വസി പാപം 

തന്നുടെ അടിമ നീക്കി 
സ്വാതന്ത്ര്രതത്ത ഹനിക്കേകി 

ശുദ്ധമാകു നാശക്ക നാഗ 

മാ ശുദ്ധാ 

൬. യേശുവിന് മഹിമയെയ്യം 
സ്റ്റേഹത്തിന്ന മ വിനെയും | [ 
എന്നില് നീ വെളിപ്പെടുത്തി 

തന്നരുഗക സവ്യദാ-__ | 
മാ ശുദ്ധാ ൨52 

൭. യേശുവിന്നു സാക്ഷിയായ് ഞാ൯ 
ഹുന്നും ജീവിതം ചെയ്യാനായി ൧ 
നിന്നുടെ പരമ ശക്തി 

ഏഎസ്മേത ആവസികുട്ടെ__ 
മാ ശുദ്ധാ 

൮. നിന്ന ദിവ്യ ഫലങ്ങഠം ല്ലാം 
അസപോടെ ഉമവാകെന്നില് 
ഞാ യേശുവിന്നനുരൂപ൯ 
ആകേണദേ നാഗേക്കനാഠ_ ൨.൦ 

മാ ശുഭ്ധാ | 

165 ൧൬൫ | 
ഒ. 14. | 

൧൭ ആശ്ഹാസ്പ്പ മുന | ൩.൦. 

എന്നേക്കും വാഴ്ക 
നീന് സഭ നിന്െറ തആആലയം 

അതില് പ്രപേശിക്ക. 

തം കത്താവി൯ ശിഷ്യരെ 
നീ പണ്ടു ദശിച്ചു 

പിളന്നതി നാവാഷ് വന്നു 
സരപ്പാപ്പി ക ളി കം 

നി൯ സഭയാണിതു 
നീ കാവല് എന്നുമേ 

നി൯ ദി൨) ഭാനം അതിന്നു 
ഇപ്പോ തരേണമേ. 

നി൯ ജനം ഇവിടെ 
ആലസ്ധൃത്തിലായി 

നി൯ കരുണയാല് അവരെ 
ആശ്വസിപ്പിക്കുക. 

മേലിത നിന്നു വന്ന 
വിശുദ്ധനായോനേ, 

നിങ്കലേക്കു നോക്കുന്നോരെ 

അനുഗ്രഹിക്കുക. 

ന 

' 0/൧ 5477-77, 0) 1070൦ ൫7൧ " 

ദാം. ടട. € 
സ്രഷ്ജയാവാകു ന്നോരാത്മാപേം 
നീ ആദിയില് ഭൂലോകത്തെ 
ഉണ്ടാക്കി, അലങ്കരിച്ചു 
സ്ഥാപിഷ്ടം ശുദ്ധികരിഷ ; 
കാത്തിരിക്കുന്ന സഭയെ 
ഇക്കാലം ദശിമകണമേ. 

അരോഗ്യ രായ ഞങ്ങളെ 
സഹായിച്ചു താങ്ങണമേ ; 
രു൪ശീലങ്ങം ഇല്ലാതക്കി 
മോക്ഷത്തി൯ വഴി കാണിക്ക 
അരിക്ടരരയേ ഞങ്ങഥംക്ക 
തരിക പരമാശ്വാസം. 

മഫത്വം സ്കൂതി എന്നുമേ 

ഉണ്ടാകട്ടെ പിതാപിന്നു : 
ത൯ നിതൃനായ പുത്രന്നും 
ആശ്വാസ്പ്രദന്നും ക്രടെ 
പ്രഭാവം സ്പോത്രേം ഒക്കെയും 
ഫനന്നേക്കം കിത്തിച്ചിടട്ടേ. 



167 

പ് 

168 

൨൭ 

വട വ 

1.,. 141. 

ആത്മാവാകുന്ന ദൈവമേ, 
ആശ്വാസമായ് നി വരിക; 
നീ ഉപദേഷ്ടാവായി വന്നു 
സവ്യദാ ക്രടെ ഇരിക്ക. 

ആകുത്ത വഴിയിതനിന്നു 
എല്ലാവരെയും രക്ഷ്മികു ; 
വിശുദ്ധ പാക്യം ഞങ്ങഗ്ംക്ടെ 
നീ കൃപയോടെ കാണികം 

ഓരാ ഫൃുദയത്തിലും നീ 
വിശ്വാസം സ്നേഹം സ്ഥാപികും 
മോക്ഷ യാത്രയില് ഞങ്ങളെ 
ഉറപ്പിച്ച കാര്തിടടകം 

ആശ്വാസം ശുദ്ധി രക്ഷയും 
നീ കൃപയോടെ തരിക 
ദൈവതരത്രോട്ടക്രടെ പാപ്പാ൯ 
എല്ലാരെയും ഒരുക്കുക. 

“0൧൧൦ 0/65/ /000൧൧7ല് ലഥ 

൧7൦ 0/൧//൧൧ 

8. 0. 8 3. 

രക്ഷകന് യാത്ര ചൊല്ലം 2൯ 
ആശ്വാസ്പ്രദനെ 

പാശത്തം ചെയ്യ നടത്താ൯ 

ക്രടെ പാത്തു. 

പ്രാവെപോത പത്രം വിടത്തു 
ഭൂമൌ നിഴരെ വിശി 

സ്നേഫം സമാധാനം നല്ലസ 

പരുന്നാവ. 

ന.നയ്ലുദ്യേശ്പ്പിപ്പാനായ് 
പാല്പേ ആഗ്രഹിച്ച് 

സൌമു ഫൃദയം ൭തഴുന്നു 
കൃപയോടെ 

താ൯ ശാന്ത ശബ്ദം -കശക്കുന്നു 

മന്ദ മരുത സ്ഥം 

ഭിതി ുശ്ചിന്ത തീത്തോതും 
സ്വഗ്ഗ കായ്യ്യം: 

| 

൧൬൮ 

൬൭: 

൧൩൬൭ ൭. നചഛ്ചുടെ സവ്വ സുകൃതം 

ജയം ആസകലം 

എല്ലാം ശുദ്ധ മനാഗതം 

തന്നാത മാത്രം. 

കാരുണ്യ വിശുദ്ധാത്മനേ 
ക്ഷിണത നോക്ണേ , 

ഭയ്വായ് പക്കേ മാനസെ 
യോഗ്യം ആകി. 

൧൬൯ 
്ധധ൦: * 76% ൧) 602" 

ഒം 7.8. 7.8.7. 

പരിശുദ്ധാത്മാവേ, നിന്നാതം 
കൃപ സ്വം വരുന്നും 

നിന്െറ കൂപയാം ശക്തിയാല് 

ദൈവജിവന കിട്ടുന്നു 
ദൈവാത്മാവേചച 

ഞാ൯ നിന്നെ പിക്ഷിക്കുന്നു. 

കുത്രവേം നല്ല ബുദ്ധിയെ 
ഏനിക്കു തരേണമ ; 

നിന വചനം അറിവാനോയ് 
നീ പഠിപ്പികേണമ ; 

ദൈവാത്മാഃവ, 
വെളിച്ചം നല്ലേ,ണമേ. 

മോക്ഷമാഗ്ലത്തെ കുറിച്ച 
ഉമ്ജിലെ സംശയത്തെ 

പറിച്ച് കള ഞ്ഞുംകൊണ്ടു 
എന്നെ നന്നക്കേണമേ ; 
ദൈവാത്മാവേ, 

നി₹ശുദ്ധമാ ക്കണമേ. 

ശുദ്ധവഴിയില് നടപ്പാ൯ 
ആത്മസെൈരഖ്ൃത്തെ തന്നു 

യേശുവിത പ്രത്യാശ വെപ്പാ൯േ 

പന്നെ ഉയത്തേണമേ, 

ദൈവാത്മാപേ, 
കൃപയെ നഃല്ല,ണര്മേ. 



പെന്തെക്കൊസ്പ് കാലം 625 

170 ൧൭൦ ക്രിസ്നേശുവി൯ മുദ്ര എന്നില് 
പതിക്ക നി ഇല്പോഠം. 

' ഥം, ൧൧ ൫൩/05/, 017” 501275 | 

105770 രം സ്നേഫാദിഫലങ്ങഗം ഫ്ൂന്നില് 7) 

ആവാന്൯ അധികമായ്ം 

1,. 11. സ്നറേഫവാനേ തുണെയ്ക്ുണം 

ചം തആത്മാവേം വന്നു ഞങ്ങളെ ഹീന പാപി എനമ്മേര. 

ിശുദ്ധികരിക്കേണ മ ; 
പ ളി ആത്മാവേ, തം താത്ത ച്; 

നി൯ വരത്തെ നല്ലേ,ണ മ. നഥേന് ത്രിമയകനം 
താ നിന് കലപാവരങ്ങളെ. 

൨. മേലില് നിന്നഭികേകവുംം നി൯ സേവ ചെയ്യിടാ൯. 

ആശ്വാസംം ജിവ൯ം സ്നേഹവും 

സര ബുദ്ധികൊണ്ടു ഏരിക്ക. 172, ൧൭൨ 

നി൯ കൃപകൊണ്ടു ഞങ്ങളെ 
നി സന്തോക്കിപ്പിക്കേണമേ, 
ശത്രുക്ുമെ ന് ജയിക്ക, 

വിമോക്ഷ മാഗ്ഗം കാണികും വ 

രം പിതാവും പൃത്ര൯, ആത്മാവേ, 
എന്നും സ്കൂതി ഉണ്ടാകട്ടെ ; 

അല്ലേലൂയ്യ്യാ അജല്ലല്ലയ്യയാ 

നല്ലി അന്ധകാരം നീക്ക 

അല്ളല്േല്ലയ്യ്ാ ആ:മ൯ , ആമേ൯. ൨. 

171 ൧൭൧ 

ര. ൮. ൩: 

൧ ശുദ്ധ ശുഭ്ധ കത്താ ദേവാ 
ജിവദായകനേം 

ചിത്തേ ശുദ്ധി നല്ലി എന്നെ 
രക്ഷിക്കിന്നേരമേ. ഴം 

& 

൨. വാസം ചെയ്യതെന്നുളളിത ദവാ, 
പചേബോധത്തെ താ, 

നാശമഃയ്ക്യോകായ്ക്കാ൯ ഏന്നെ 

പാലിച്ചിടേണമേം ൫. 

സത്വാത്ഥാൻവ വന്നെന്നുള്ളിത 
നിത്യവും നി പാക്. 

“700120, 707) 2/7, 7 2ല/) ൧0൮൧ 

0. 24. 
സ്വറ്ഗീയപ്രാവാം ആത്മാവേ! 

വന്നീട്ടുക എന്നില് 
കത്തിക്കു സ്നറേഫ ജ്വാലയ്യൊ 
ഹ൯ ശീത മനസ്സില്. 

രം ഭൂമിയോടു ചേന്നെത്ങഠം 
വിനാശമാകുന്നു 

ലടിച്യകൊഠവാ൯ മോഭങ്ങാം 
അ സാഭ്ധയമാകുന്നു. 

വൃഥാ൨ിരു പട്ട പാട്ടം ഞധ൯ 
വരാ ഉയച്ചയിര 

ഫോശാന നാവില് മുത്രം താ൯ 
ഭക്തി നിരജീവനിര. 

അരിക്ടനായെന്നേക്കമോ 
ഇരിഛയോ ഇദഫേ? 

നി൯ സ്സ്റേഫം വലുതെത്രയോ 

പ സേറതില്ലെന്നേമേ. 

സ്വഗ്ണിയപ്രാവാം ആത്മാ വ 

നിനു സ്നേഫം പകരേണഭമ 
ഹുരയ്യം അതെന്നിരു. 

ലാം ലം 



06 

അനന ടയ്ജനകയ 
ത്രിത്വഞായറാഥു 

൧൭൩ ൩. വിശുദ്ധാത്ഥാവേ, വാഴ്ചക 173 

"7707, 7707, 7701" 

1 ല്; 

൧ 

ശുദ്ധം ശുദ്ധം ശുദ്ധം സവ്വശക്ത ദേവാം 
ഭക്ത ഗീതം കാലേ ഞങ്ങഠം അങ്ടുയത്തുമേ; | 
പാപം ശാപം പോക്കും കാരുണ്യ 

ദേവ ത്രിയേക ഭാഗ്യ ത്രിത്വമേ. 

൨ 

ശുദ്ധം ശരഭ്ധം ശുദ്ധം സവ്ൃയദിപ്യ൪ വാക്കി 
ആത്ത പൊ൯ കിരീടങ്ങ൦ം നി൯ കാലം 

പീഷ്ക്ുന്നും 

ആസ്പയോടട ട്ടൂതവ്ൃന്ദവും പൃകക്ക്രി 

ആല്യന്ത ഫിനാ നിന്നെ വാഴുന്നു. 
ടം 

൩ 

ശുദ്ധം ശുദ്ധം ശുദ്ധം കൂരരിരുഗ്ം അണെഞ്ഞു 

ഭക്തഫീന൯ നി൯പ്രഭാവംകാണാഎങ്കിലും 

പിശുദ്ധ൯ നീ മാത്രം തുല്യ നില്ല എങ്ങും | 

ആര്ദ്രത സത്യം ശക്തി ഒന്നിലും. 

ര 

ശുദ്ധം, ശുദ്ധം ശുഭ്ധ, സവ്൮ നാഥാ 

്ഫോവ 

ദേവം 

സ്വദ്ലൂംഭൂമി സ്തുക്ഷി സവ്വം നിന്നെ പലാഴ്ക്ന്നു; 

ശാപ ദോഷം പോക്കെം കാരുണ്ദയഫോവാ | 

ദൈവ ത്രിയേക ഭാഗ്യ ത്രിത്വമേ. 
| 
| 

| 

174 
1 

പിതാവേ. സ്സറേഫം ഞങ്ങമിരു ഥം 

നീ ഏന്നെന്നേക്കം കാണിക്ു, 
ആദിയില് നി സ്നേഫിചപോരല് 

അനന്തമായും സ്സറേഫിക്കു. 

൨: പിതവിന് ഇറ പൃത്രനേ, 

നീ ജയിച്ച പിശചോിനെ ; 
ആകാശ ഭൂമി നരകെ 

നി൯ കീത്തിയിങ്കത അത്ഭുതം 

൧൭൪: 

൩.൦ 

175 

 ലന്ന൩റ്ധന൦: 

നിനു സഭയില് നി ഇരികും 

ഹുദയശുഭ്ധി ഞങ്ങാക്കു 
നീ ദാനമായി തന്നരുധംക. 
പിതാവു പൃത്ര൯ ആത്മാവേം 
ത്രിയേകനാകും ദൈവ.മം 
ഒന്നായ പ്രഭ യഹോവാ 
എന്നേക്കും വാ്പ്പെടുക. 

൧൭ 

“ 4770 ൧// 7 

ഥല് 0/1 

൫8. 7. 8, 7.8. 8.1. 

പിതാവേ, നിയരെറ ശക്തിയും 
തേജസ്സും ഞങ്ങ ഇന്നു 

പൂകി വാക്ട്രി കുമ്പിടും 
നിന്തിരുമുമ്പിതനിന്നു ; 

മാറൊല്ല നിനറെഠ രാജത്വം 
ചെയ്യപ്പെടിടും നി൯ ഹിതം 

മതി ഈ നല്ല നാഥ൯ം 

ഫാ ! യേശുക്രിസ്യോ, വാഴ്ചക 
സ്വശ്ലൂസ്ഥന്നേകജാതസ൯ 

നശിപ്പവക്കു നീ തുണ 
നിന്നാല് ഇണങ്ങി താത൯ 

മാരി ദ്ൃക്രട്ടം കേശക്കണണം 

കനിഞ്ഞുകൊഷക നിന ജനം 
വിശുദ്ധമാം കുഞ്ഞാടേ. 

സഭെക്കു വേണ്ടും കായഷ്യ്സ്ഥ൯ 

ആത്മാവേ നീ താൻ മാത്രം 
അതിനിമേലില് മുഴഴുവ൯ 

ആയ് തിരുക നിന് പത്രേംം 
യേശുവേ, പ്രശോഭിപ്പിഷ്ം 
പിശാചിനോടു പൊരുതും 

നി൯ ദാസന്മാരിത. വാഴ. 



ത്രിത്വത്തിന്നു പിന് ഞായറാഴ്സുക 
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“47/ 0൧൮ 0൦0 ൫0൪ 077 02277" 

3 7... 78.7; 

മഹത്വം അതുന്നതന്നു 
നമ്മെത്ത൯പ്രിയരാക്കി 

സല്സമാധാനം വരുത്തി 
ആവത്തടുക്കാതാക്കി 

സ്പപ്പിതി നരക്കു നല്ലം 
നത്.ശാന്തം ഭൂവിരു പാണിീട്ടും 

താന് ക്ലപയ്യ്മേന്നും സ്നോത്രം. 

൮. പിതാവേ നിന്െറ ശക്തിയും 
തേജസ്സും ഞത്ങശ ഇന്നു 

പുകള്ക്ി വാഴ്ക്ി കുമ്പിട്ടം 

1 ല്ഠാ൦ ൭5ല൬൩൦ഠ൩ 

പ്രസംഗത്തിനു മുന്വ് 

1 77 

10൩൦ : 6൧൦0ല് 420207 0 77വ്ല൦ 

1), 1. 17. 
ല. കത്താപേ, നീ ജന്നേരത്തിത 

നി൯ ദാസനെ കടാക്ഷിച്ച് 
നി൯ ശുദ്ധ വചനമവന്൯ 
സംസരരിപ്പാ൯ തുണയയ,ക ; 
നിനു പ്രമാണത്തിൽ നിന്നവ൯ 

അത്ഭുത കാച്ലുങ്ങഗം കണ്ടു്” 
ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിപ്പാനായ് 
നിന് കൂവ അരു മള ണമ. 
ശുദ്ധാത്മാവിനെറ ശക്തിയില് 
മാത്രം ആശയം വെച്ചിപ്പോഠം 
നി൯ ഹിതം ഉപദദശിപ്പാ൯ 

നീ സഹായിച്ചിടെണമേ. 
നി൯ ദാസരകുമെങ്ങളും 
സന്തേകമോടിന്നേരം നിന 
തിരുവചനം കേളിടാ൯ 
തരേണമേ നിന്നാശിഷംം 

പ) 

൩. 

| 

൧൭൭ 

5൭൮ 

റം 

077 

നിന്തിരു മുമ്പില്നിന്നു. 

മഠെറല്ലാ നിനെറ രാജത്വം 
നിപത്തിക്കും നി൯ നിശ്ച്യയം 

തന്നെങ്ങശക്കു നി൯ വാഴ്ച. 

ഫാ ! യേശുക്രിസ്പോ ! വാഴ്ക 
സ്വഷ്ണസ്ഥന്നേകജാത൯ 

പാപം നിക്കി തുണചെയ്യു, 
ദേവാട്ടി൯ കുട്ടി ! നാഥ൯ 

ചിതറിയോരെ ചേക് നി 
കേ്രെങ്ങടെ നിലവിളി 

കനിഞ്ഞുകൊഠം ഹാ ! യേശു! 

ഫാ വിലയേറും ത്തത്മനെ 
സദാശ്വാസ പ്രദനേം 

കണ്ടിയിതനിന്നകറഠടുടകേ 
ഭയങ്ങധ ഒഴിക്ക കേ 
രക്ഷകരെറ രക്തം ചിന്തി 

വരേണുമെങ്ങ ളിത ശക്തി 

ഞങ്ങളെ രക്ഷികേണംം 

ടന ൧തട ൧൬ നമാ നനയ 
ത്രിത്വത്തിന്നു പി൯ു ഞായറാഥകള്ശ * 

വിശുഭ്ധ വാക്ൃങ്ങഗം ഫുദി 
വിശ്വാസത്താല് കലന്നുട൯ 
(്വവത്തിചീടടവാനായ് നി൯ 
൨രമ കൂപ ചെരരിക 

ഇവ്വിധം സ്വ്ലൂ താതാ നി൯ 
ദിവ വചനം ഞങ്ങളിൽ 
സ്മുദ്ധിയായ് ദിനംപ്രതി 

സതഫ്മലം കായ്ക്കുസേ അരു ക. 

178. 
(. 17. 

കത്താവേ, നീ ഈ നേരത്തില് 
എഴ്ചന്നെളേള ണമേ ; 

ഇപ്പോ നിനെറ ആലയത്തില് 
പ്രകാശികേണമേ.ം 

നിസെറ വിശുദ്ധ വാകൃത്തെ 
നി കേഷപ്പികകേണമേ ; 

അതുഗക്കൊഗംവാ൯ എ൯ ഉദ്ളത്തെ 
നീ തുറക്കേണമേ. 



08 

൩. 

179 

180 

൧. 

ഒമ(ഗഷ ൧1൩11 11ന് 

പ്രസംഗിപ്പസേ നി൯ ദാസന്നു 
സഹായിക്കേണമേ ; 

നി൯ ആത്മ ദാനം അവന്നു 
ഇപ്പോ നഃല്ല,ണമേ. 

ഞതങ്ങഠരക്കും നി൯ ആത്മാവിനെ 
നല്ലേ,ണം ദൈവമേ ; 

തെറ കൃപയാല് ഈ ദനേ 

ധമ്പ൪ര ആക്കേണമേ. 

൧൭൯ 

1. 17. 

മാ പരിശുദ്ധാത്മവിനാല് 

പാപത്തിന് ബോധം നല്ല,ക 
ഞാന് എത്ര ദോഷി എന്നിപ്പോഠം 

കരണ്ടതിന്നു സഹായിക്ക. 

നി൯ ദാസര്൪ ശക്തിയോടഫോ 

വേദ്പ്രമാണഅിത നിന്നു 

നിന് തിരു ഇക്ജം ഫഘോക്കിപ്പാ൯ 
നീ തുണ നല്ലിടേണമേ. 

കേഷക്കുന്ന നി൯ വിശുഭ്ധമാം 
വാകൃങ്ങഠം ഏ൯ ഹൃദയത്തില് 
സല്ഫലം ഉഒവാക്കുവാ൯ 

ഇപ്പോ അനുഗ്രഹിക്കുക. 

വിശ്വാസമോടെ വന്നു ഞാ൯ 

യേശുവിനെ ഇന്നുമുതത 

രക്ഷകനായ് കൈകൊള്ള വാ൯ 

നിന് കൂവ തന്നരുളൂ.ക. 

നി൯ തിരുനമേത്തിത ഇഫ 

പന്നിരിക്കന്ന ഞങ്ങളെ. 

ആശീ൪വദിചിടെണം നി൯ 

ആവിയിനാത ഇന്നേരത്തില്. 

൧ല൦ 5൦൬൦൩ 

പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് 

൧വ്വഠ 
70, സ്ലേ/ടെ 25" 

൫. മ പി! റം [പി യ 

ദൈവമേ, നി൯ സ്സറേഫത്തേടെ 

ഞങ്ങളെ വിട്ടയക്ക ; 

നിരെറ സമാധാനം തന്ന് 

ക 

ഇപ്പോഴം അനുഗ്രഹികു ; 

യാത്രക്കാരാഃ 

ഞങ്ങളെ തണുപ്പിക്കു. 

സുവിശേഷസ്വരത്തിന്നായ് 
നീ മഹത്വപ്പെടട്ടെ ; 

നിന്െറ രക്ഷയുടെ ഫലം 

ഞങ്ങളിരു വദ്ധികുട്ടെ ; 
എന്നെന്നേക്കും 

ഞങ്ങളില് നി വസികം. 

൧൮ 
(., 14. 

കത്താവേ, നിന്െറ വചനം 
നിന് ഭതൃന൯ു വിതച്ച 

ഹൃുദയമാകും മ്ന്റിദ്മേത 
മഞ്ഞു പെയ്യികേണം: 

ശത്രരവായവ൯ ംരം വിത്തു 
നശിപ്പിക്കരുതേ, 

നിന നാമത്തിന്നു മാനമായ് 

സത്ഫലം തരട്ടെ. 

ഈ ലോകത്തി൯ വിചാരങ്ങഗം 
ഞെരുക്കിടരുതേ, 

ശീരതോഷ്ക്കാദികഠം അതിന്നു 

. കേടു ചെയ്യരുതേ, 

ഫ്ദയം വപറഗേത്തുടുന്നു 

എന്നാലും കത്താവേ, 

ഏഎ൯ പാറയാം ഷ്ൃദയത്തെ 

നരുമണ്ണ്ാക്കേണമേ 

നി൯ വചനം എല്ലാടത്തും 

പ്രസിദ്ധപ്പെടട്ടെ ; 

കൈഷക്കൊഗവാ൯ ഫുദയങ്ങളെ 

നീ തുറകേണമേ. 

൧൮൦ 

1, 10. 

ദൈവമേ, തിരുവചനം 

ടിപസവും പഠിപ്പാനായ് 

നിന്നാത്മാവി൯ പ്രകാശത്തെ 

എന്മേല് നീ ഉടിപ്പിക്കുകം 



വേഭത്തിലെ വാക്ൃങ്ങമെ 

ഞാ൯ു ദിനംതോഴും ധ്യനേഷ്ു 
നിന് വിശുദ്ധമാം ഫിതത്തെ 
നിതൃമറിവാനരുശക 

൨വേനമാം നിസ മൊഴികം 
ഞാ൯ സ്നറേഫിച്ചിടുന്നതിന്നു 
വിശുദ്ധാവിയാലെപ്പോഴ്ചം 
നി സഹായം ഏകേണയമ. 

പാപം ചെയ്യിടാതിരിപ്പാ൯ 
നി൯ പ്രമാണത്തെ ഹൃദയെ 
സംഗ്രഫിപ്പതിന്നെനിക്കു 
നി൯ കൃപാവരം നല്ല,ക. 

11൦ 0/ഠഠ പ് ഠ് 

ഭദൈവവ്വചനം 

ട്ട, ട്ട. 

ക്രിസ്മുവിരെറ സുപിശേഷം 
ലോകം എല്ലാം ജയിക്കും 

സ്വകല രാട്ടാക്കന്മാരും 

അതിനെ പ്രമാണിക്കും. 

മരണത്തിന് ഭീതിയെയും 
ആത്മഥമുഃഖം ക്രടെയും 

പാപത്തിമെറ ശക്തിയെയും 
റു താക്ക്ലി നീക്കികുള യും. 

രക്ഷിതാവിന്െറ മുമ്പാകെ 

ഇപ്പോ തന്നേ വരുവി൯ം 

നിങ്ങ ഒട്ടം ശങ്കിക്കാതെ 
കരിസ്മുവിനെ വന്ദിപ്പിന്. 

ക്രിസ്്കവിനെറ സുവിദശകം 
ലോകം എല്ലാം ജയിക്കും, 

നന്നു മാത്രം അല്ലതാനും 
ക്രിസ്ക വേശത്തിരു വരും. 

മേഘത്തില് ത൯ ദൂതജരോടും 
ക്രടെ കാണും അവപ്വനെ, 

അപ്പാഥം ത൭ന്൯റ സത്യ ശിക്ഷൃ൪ 

ഏററവും സന്തോക്കിക്കും, 

൫83 ൧൮൩ 

ത്രിത്വത്തിന്നു പിന് ഞായറാഴ്സുകറ 09 

184 ൧൮൪: 
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ദൈവത്തിനെറ സുവിശേഷം 
വില മതിയാത്തതം 

ദിപ്യദാനം അതിശയം 
ഗുണം ഏറിട്ടു്ളതും 

൧൦ 

൨. തേനിനെക്കാഠ നല്ല രസം 

അത് ന്നുണ്ടു നിശ്ച്യയം: 
പുളു സൌരഭ്യം ഒന്നിന്നും 

ഇത്ര ശ്രേഷ്യതയില്ലം 

൩൨. മാന്ദഷ ഫ്ദയം മാത്രം 

അതി൯ ശക്തി അറിയും 
ദുഃഖഭധവം ക്രടെ മാറി 

സ്ൃന്താക്കാം സംഭവിക്കും. 

ര.. വിശ്വസിക്കും മാത്ര അതിതം 
ശാപ മോചനം ലഭ്യം 

പാപീം നിമെറ കുററം തീന്ന 
നീ നല് നീതിമാ൯ ആക്ടും. 

൫. സുവിശേഷം ഇതു തന്നേ 
എന് ആത്മാവേ, സ്തൂതിക്ു 

ഇതില് തന്നേയ ഇതില് മാത്രം 
നിനെഥ രക്ഷ തേഴ്ട ക. 

185 ൧൮൭ 
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നം 

൧. ദൈവമേ, വിശുഭ്ധമാം 
നിന്െറ വചനത്തിന്നായ് 
നിത്യം നിന് നാമത്തിന്നു 
സ്തോത്രം ചെയ്യിടടുന്നു ഞാന്, 
വേദപ്രമാണും തന്നില് 
ത്ൃദരവോടെന്നും ഞാ൯ 

ധ്യാനിപ്പാ൯ ആത്മാവിനെ 
ദാനം ചെയ്യിടേണമേ. 

്ി വിശുദ്ധ പ്രമാണത്തെ 
സ്റ്റേഹിപ്പതിന്നായ് നീ എന് 
ചിത്തത്തെ ദിനംപ്രതി 

ശുദ്ധീകരികേണമേ ; 



70 ടിന ചന വനന 

നിന തിരുവചനം എ൯ 

സന്തോഷമായ് നാമ തേോദും 
തേനിലും മധുരമായ് 

തീരേണം കൃനിക്കതു. 

ക്രിസ്തൂവി൯ വചനവും 

ഐശ്വയ്യയമായ് ജ്ഞാനത്തില് 
എന്നില് വസിപ്പാ൯ സദാ 
തന്നരുഗംക നി൯ വരം: 

നീ൯ വചന ാരം 

ഞാ൯ ക്രമപ്പെടുത്തുവാസ 

നി൯ കൂപ നാല്ല,ണുമേ. 

പാപബോധം താപവുംം 

പാപ മോചനം അതുംം 

ദിവ്യ സമാധാനവും, 
ആത്മിക സന്താഷവുംം 

ദുഃഖത്തില് ആശ്വാസവും . 

ക്ഷീണതയിരു ശക്തിയും, 

നിസ മൊഴികഠം മൂലമായ് 
നല്ലെ,നികുനുദിനം, 

ത്തത്മഥവാളാകുന്ന ഈ 

ദിപ്യപചനത്താല് ഞാന് 

എന്നരികമെ ഏലാം 

വെനിമടണം എന്നുമേ; 

നിനു വാക്യം വിശ്വസിച്ചു 

187 ജീവിച്ച ടിനംതോടും 
ക്രിസ്മുവി൯ സ്വരൂപത്തിൽ | 

നിത്യം ഞാ൯ വളരട്ടെ. 

186 വനു 
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10. 1. 

യേശുവിന് തിരു പദത്തില് | 

ഇരുന്നു കേഗകു നാം 

തന്െറ വിശുദ്ധ വാകൃത്തില് | 

നമുടെ ജീവനാം 

യേശുവിന് സുവിശേഷം 

ദിപ്യമാം ഉപദേശം 

കേശക്കുക നാം, കാക്കുക നാം 

ജിവനെറ വാകൃങ്ങഠ. 

ഥം 

൨.൦ 

റ്റം 

ഭം 

ദൈവ വചനം ജിവനും 

ശക്തിയും ആകയരേ 
തആത്മരക്ഷയുണ്ടേവനും 

ഉള്ളത്തില് കൈകക്കൊണ്ടാത 
ആത്മ മരണം മും 
നിതിയില് അവന് വാഴ്ച്ം-- കേ. 

അന്ധന്നു കാഷ്ഠ നല്ലരവാ൯ 
വചനം മാഗ്ഗമാം 

സത്യത്തില് അതു കാക്കുവാ൯ 
സ്വശ്ലത്തി൯ ദാനമം 

ഒഴിയാന് നിതയ നാശം 
കാലിന്നൊരു പ്രകാശം-- കേ 

സത്യ ദൈവത്തി൯ ഭക്തന്മാർ 
വച്ചനം കാക്കയാല് 

സല് പ്ര വൃത്തിക്കു ശക്തന്മാ൪ 
ആകുന്നു നാശക്കുനാഗ : 

ദൈവ മുഖപ്രസാദം 

നിത്യം അവക്കാഫാദം--- കേ. 

ലോകങ്ങാം അവസാനിക്കും 

വാനവും ഇല്ലതാംം 

ദൈവ പാക്കു പ്രമാണിക്കും 
ഭക്തനോ നിത്യനാം ; 

വാട്ടം മാലിമ്ൃം നശേം 

ഇല്ലാതോര അവകാശം കേ; 

൧൮ 
“൦൮ ശഥ൮൦, 000 07777006 

ട്ട. 

ശുഭ്ധ ഭിപ്യ ഗ്രന്ഥമേ, 
സ്വന്ത നിക്ഷേപംന।മെ 

നന്നുത്ഭവം ന് ചൊല്ലും 

എന്ന വസ്ഥ ഒക്കെയ്യഠം 

ഞാന് തെറഠുമ്പോഠം ശാസിക്കും 

യേശു സ്സറേഫം നീ കാട്ടം, 

കാലുകധക്കും നീ ദിചം 

ചൊല്ലും ശിക്ഷ ഇല്ലെന്നും. 

ആശ്വസേം നീ ദുഃഖത്തില് 

ആത്മാവാല് ഗ്രഹിപ്പിക്കും 

ജീവ വിശ്വാസാല് നരന് 

ജടിവിക്കം മുതു വെന്നു. 



ത്രിത്വത്തിന്നു പിന് ഞായറാഴ്ഗകറ്ധ 

ഭാവികാല മോദവും 
ഭാഗ്യവും ന്! കാണിക്കും 
ശുഭ്ധ ദിവ്യ ഗ്രന്ഥമേ, 
സ്വന്ത നിക്ഷേപം നീ മേ, 
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നി൯ വേദം എന് കാലിന്നു ദിപമെ 
വ്രകാശം അതെന൯ു വഴിക്കു 

ന൩ത താരക പോരു നിശയിലുഭ്ളില് 
പ്രശാന്തം പകൽ എനക്കു 

ഫാ! നി൯വചനം അത്ഭുതം ] 

ഏഎ൯ ആശ എന് ആശ്രയമാം 

പൊനു വെള്ളികമെക്കാ ഏററം 
നി൯ വേദപ്പമാണം എ൯ 

ഉടള്ളത്തിന്നു വിലയറി (ര്) 

ഉമ്മതാകുന്നു നൂനം ; 
നി മൊഴികം എനിക്കെന്നും 

മാ മധൂരം, അവ എഷ 
ധ്യാനം അനുദിനം എന്നെ 

ആനന്ദിപ്പിചചിടുന്നു. 

എന് തആത്മാവിത ആനന്ദം 
നല്ലുന്നു 

എന് പാതെ പ്ര ദയാജനമാം 

നി൯ വേദം എന് കാലിന്നു ദിച്ചമെ 
പനിക്കു നി സവ്വവുമേ 

കലാപം ഏന്താകിലും കത്തനേ, 
സഹായം എനിക്കു നി താ൯. 

ഹാ! നി൯ നിന്ദ പ്രമാണം നല്ലപ്പോലെ 
ഞാ പഠിക്കേണ്ടതിന്ന് 

കക്ഷകുതയിലായിരുന്ന (ത്) 
ഛഏധാറം ഗണുമെനിക്കു ൽ 

തെറില കപ്പെട്ടപോയ് ഞഞാ൯ 
കക്ഷുത നേരിടും മു൯ 

ഇപ്പോൊഷൊ നി൯ വചനത്തെ 
ഞാന് പ്രമാണിക്കുന്ന ഹോ. 

ഖേദം നേരിട്ടപ്പോഗ നിനെറ 
വേദപ്രമാണം എന്െറ 

സമത്താക്രമായതുദൂലം 

ഞാ നശിക്കാതിരുന്നു ; 
ഞാ൯ പരദേശിയായ്യാക്കും 
ഏ൯ ഭവനത്തില് നിനെ 

പൊൻ പ്രമാണങ്ങഠം എന്നും എ൯ 
ഇമ്പ കിത്തനമത്രെ . 

വേദപ്പമാണം ഏപ്പോഴ്ചം 
സ്സേഹിച്ചിട്ടന്നവക്കു 

ഉണ്ട് മഫാ സമാധാനം 
സന്തോക്കവും സവ്വലാ ; 

നിന പ്രമാണത്തെ ദിനവും 
ഞാ൯ ഗ്രഫിച്ചീടു പാനായ് 

നിന്നാവിയിനരേ എന്നതര്മ 
കണക തുറക്കേണടമേ. 

നി൯ വേദം എ൯ കാലിന്നു?ദിപമെ 
നിന് തേജസ്സില് കാണും നിന്നെ 

നി൯ വേദം മൂലം വന്ന കൃപയ്ക്രായി 
അപ്പാധം സ്തൂതിചിട്ടും നിന്നെ. 

__ഫാ ! നി൯ 

190 ൧൯൧ 

276550 ൧, ൮ 21 ധ് 

1.8, (൫- 8.8. 

വാക്ടരപ്പെട്ട യേശുവേ! 
തിരുവചനത്തെ കേഷപ്പാ൯ 

വന്ന ഞങ്ങ ഫൃദയം 

പ്രാപഞ്ചിക ചിന്തയെന്നയെ 
ഞമങ്ങഗ ദി൮ രായിത്തിരാ൯ 
ദേവ വാകിനുധശപെടുത്തും. 

ഥം 

ദേവാത്മാവു ഞങ്ങ ളിത 
ഇരുശ മുറവും ദൂരെ ആകി 

സത്ൃ വെളിച്ചം ഉദ്ളിരു 
ശോഭിപ്പിച്ചു നിനേറത്തകി 
സരുക്രിയ വദ്ധിപ്പിച്ചിട്ട് 
ഞങ്ങ ഉട്ഥില് നടത്തിക്ക . 

൨. 



[0. 

മഹിമയി൯ ജ്യോതി സ്സ 
തുറക്ക ഡുദയം ചെവി 

നി൯ ആത്മ കൂപയാലെ 
നല്ലേ,ണമേ ിനി൯ ഉതവി 
കേട്ടനുഗ്രഫ കേണമേ 
സ്മൂതി സ്നോത്രം യാചനയെ, 

൩.൦ 

താ പിതാ സുതാത്മനേ ! 
നിന് വചന സത്യാശ്വാസം 

സ്മൃതി സ്യ്ോത്രം ച്ന്നുമേ 
ഭപവികട്ടെ സവ്യകാലം 
ഇപ്പോഠം ഭൂമിയില് അലയും 
പിന്നെ സ്വഗ്ലത്തില് അണയും. 
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ദൈവമേ, നി൯ അറിവാലെ 

ഏദയം നിഥെക്കുകേ 
ജീവനാം നിന കൃപയാലെ 

ആത്മ കണ തുറക്കുകേ 
ദൈവങമ്ഞാനം ശ്രേഷ്ടദാനം 

ഭക്തസ സത്യ സമ്പത്തും 

ഥി$ 

വാഞ്ഛിക്കേണം, കെഞ്ചീ3ടണം 

ക്രിസ്മുവിങ്കത കണ്ടെത്തും. 

ഒരു ബാല൯ തെറ പാത 

നിമ്മ ലമാക്കിട്ടുവാ൯ 
കരുതണം നി൯ പ്രമാണം 

കാത്തു സൂക്ഷിച്ചീടുവാ൯--- ദൈവ 

തേടിയോരു ശലോമോന്ും 
ഈ നിക്ഷേപം ദശനേ 

നേടി കത്ത൯ സുപ്രസഃദം 
കേട്ടു ത൯ രഫസൃത്തെ__ ദൈവ 

ദൈവ ഭക്തക്ടിസ്ഥാനം 
സത്യത്തിന് പ്രകാശനം 

ജിപശക്തി അതി൯ ദാനം 

ഫലം ദിവൃ സ്വാതന്ത്രം ദൈവ 

നടക്കു മ്പാശ ഇടറാതെ 

ജ്ഞാനം കാല്കഠം സൂക്ഷിക്കും 
കിടക്കു മ്പോശ കൈവിടാതെ 

ച്ചറഠൂം കാവത നിന്നീടും---ദൈവ 

51240൧ കചനഅമ നനന 

൧൯ ൧ 

൬൭ മണ്ണ്ണം പൊന്നും നീങ്ങിപ്പോകും 
കണ്ണ്്൯ മോഹം വാട്ടമേ 

വിണ്ണിന് ദാനം ആത്മജ്ഞാനം 
നിചനില്ലം്ഛം എന്നുമേ__ ലൈ 

ദൈവമേ, നിന വെളിപ്പാടി൯ 
ആത്മാവിങ്ടും നല്ല,കേ 

നി൯ പ്രകാശം അവകാശം 
ആക്കുവാ൯ തന്നരുശകേ_ദൈ; 

൭൭ 

നിതി 

വിശ്വാസം 

൧൯ 

11 

| 
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1]. 10. 11. 10. 

൧ 

ഭൂലോകമറം വനന്തേ രത്തിലൂടെ 
നാഠതോറും ഉള്ളൈ൯യാത്ര 

അതിത ഞ 

ക്ഷിണിച്ും കാല് കരം കുഴിഞ്ഞു നാവും 
താണിട്ടന്ന സമയം എപ്പോഴ്ച്ം 

യേശുവിന് സ്റ്റേഫമാം മടിയില് 
ആശ്വസിക്കാം അനുദിനംഎനി 

(൨. 

എന്നാത്മാവി൯ നാശം ചെയ്യീടുപാനായ് 
എന്നും ശ്രമിക്കുന്ന വൈരികമാം 

സാത്താനും ലോകം ജഡം എഏന്നിവരി൯ 

ക്രത്ത ശരങ്ങ൦ം എന്മേത ഏല്ലച്ഛമ്വേ 

__യേ 

൩. 

। രോഗങ്ങഠം മൂലം ഭിനം തോടും എന്െറ 
ദേഫത്തിന് ശക്തി ക്ഷയിക്കമ്പോഴ്ച് 

ആശ്രയം സവ്യം നശികിടുമ്പോഴ്സംം 
| ആശ്രിത പത്സല൯ ആകുന്ന ഏ൯ 
| __യേ് 
| 

ര 

ലോകത്തില് സൌഖ്യം ലേശവും ഇല്ലാതെ 

ഏകാകിയായ് ഞാന് ഒുഃഖിക്കുമ്പോഴ്ചം 

മരു സഖിമാര കൈവിട്ടുമ്പോഴ്ചം എന്നെ 

വാത്സല്യത്തോടണകചിീടുന്ന എന 
മ (റ)! 
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193 ൧൯൩ ൨. പിശ്വാസത്താല് ദി ക്ഷമയാലും 
നം വാശത്തങ്ങഗം അന്ന ടവിക്കുന്നും 

1൯൦ ; * 6/൦ ൨/ ൧/9 ം 

1 ര.. വിശ്വാസം പോല് ഭവിക്കും സവ്യവും 

. 20. വിശ്വാസം ദൈവ മഫത്വം കാണും. 

൧. ദൈവന്നിന൯ു പൈതലേ ന്സൌ | 

ജിപിതകാലം ത്തതില് ൫. കേമംിമ്മലം വിശ്വാസമുലവാം 

ഓരോരോ ഭാരങ്ങളാലെ ക്രിസ്മുവി൯ വാക്കുകള ഠത് കേഠടവിയും. 

പരരേം വലഞ്ഞിട്ടമ്പോഠം 
ചിന്താകുലങ്ങഠം ൬. കത്താവേം, നിന് വചനം ഗ്രഹിപ്പാ൯ 
ചിന്താകുലങ്ങളെ ല്ലാം ബുഭ്ധിയെ തുറക്ക നി൯ ആത്മാവാല്. 

ഇട്ടുകൊഗ്ം യ്േശുമേരു 

നി൯ പേ (ക) 
ആയ്യ അതുന്നുണ്ടവ൯. 
നിളേ 195 ൧൯൫ 

൨. ലോകത്തിന് ചിഗ്തകളല്േം [., 4. 

രോഗ പീഡകള്ളാലും ഥം ആത്മാവിൽ നിന്നു ജനിച്ച 

194 

മറഠു പ്രയാസങ്ങളാലും 
മുറഠും തമുന്നിഴ്ട മമ്പാഠം__ ചിന്താ 

കത്താവിന്നിക്കമാംവണ്ണം 
നിതൃം ജിവിച്ചിട്ടവാന൯ു 

നിന് 'പ്രയത്നങ്ങം എപ്പോഴ്സം 
ര് റ്റ നിഷ്കുലമായ്ക്കരുമ്പോഴം-__- ചിന്താ 

ദൈവം നിന്നെ നടത്തുന്ന 
നി൯ വഴിയില് മുഴുവ൯ 

അന്ധകാരം വരുമ്പോഴ്ഠം | 
അന്തരംഗത്തിലെ നി൯__ ചിന്താ 

നിന്നുടെ പേകിഫ ലോകെ 
വന്നു മരിചവനംം 

യേശുവിന് വാക്കുകളെ നീ 
വിശ്വസിച്ച സതതം__ ചിന്താ 

൧൯൪ * 
[1 

1൦ : 7൧% വ്യസ്ട 77൫" 

10൭. 

അതിമഹത്തായ് വില ഏറിയ 
പാശ്ദത്തങ്ങഗം ഭൈവം നല്ലിട്ടുന്നു. 

വാശ്ത്തം ചെയ്യയോ൯ വിശ്വസ്മനത്രേ 
വാശ്മത്തം നിവത്തിപ്പാ൯ ശക്ത൯_ 

താന്. | 

൩. 

ദൈവത്തി൯ പൈതലേ, നിനെ 

ലോക ജിപിതത്തില് എന്നും 
എന് കൂപ മതി നിനക്കു. 

നി൯ സ്വയത്തെ നിഷ്കേധിക്ക 
൯ ശക്തി പ്രവത്തിചീടാ൯ 
നിങ്കത തടസ്ഥം എന്നിയെ 
എന കൃപ മതി നിനക്കു. 

നിന്നെ ഏല്ലിക എനിക്കു 
എന്നെ മുഴ്ട്പന തരുന്നു 

നി൯ പേകയ് ക്ഷണംപ്രതി ഞാ൯ 
എന് കൂപ മതി നിനക്കു. 

നി൯ കണ്ണ്ുകഠം എന്നേരവും 
ഏങ്കത പതിചുുകൊഗക നീ 

നിന൯ ദിവസങ്ങ പോൽ ബലം. 

എ൯ കൂപ മതി നിനക്കു. 

പരീക്ഷ ഭവിച്ചിടടുമ്പേഠം 
പോക്കവഴി ഉണ്ടാകുമെ 
സുങ്കതം പ്രാപിക്കെന്നിരല് ന! 
൯ കലവ മതി നിനക്കു. 

എ൯ നീതിമാ൯ വിശ്വാസത്താല് 

എന്നും ജിപിക്കം അതിനാല് 
കൈക്കൊഗശക എ൯ വാശ്ഭത്തങ്ങഗ 

൧൯ കൂപ മതി നിനക്കു. 



ദിഷ ചനന നനന 

: പ് 70 ഉല //:01/// 
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6. വീദ്. 
യേശു നാഥാ നി൯ മുഖം കാ(ണ്മ) 
അതിനെത്ര കാലം 
ആശയോടിരിക്കുന്നു ഞാ൯ 
ആശു വരരണും നിം 

ലോകം ധനം ചിററിനുപങ്ങം 
എന്നിവയാല് പല൪ 
മോഹിക്കുന്നു ഭാഗ്യ സിദ്ധി 
പ്രാപിപ്പതിന്നായി. 

എന്നുഭടിലോ നിന്നുടെ മാ | 
സ്റസ്റേഹം ഒന്നുമാത്രം 
എന്നും നില്ലകൂം സൌഭാഗ്ൃത്തെ 
നന്നായ് വളത്തുന്നു. 

രാത്രികാലങ്ങളില് ഞാനോ 
നിദ്ഫിനനായാര 

കത്തറാടെ ചിന്തയെനി (ക്ക) 
ഛത്ര മോദഭാം നല്ലം. 

രോഗശയ്യയിലൂമെന്ൈറ 

നാഥ നല്ലം കൃപ 

ലോകത്തിലുമ്മാവശ്യങ്ങഠം 
ആകെ തിപ്പ്൯ പോരും. 

ആണ്ടിപ്പാടുമ്ള കൈകഠം ന 
കാണിഷ്ട് ശിക്ഷരെ 
ക്ഷി ണനാമെനിക്കും അവ 
കാണുവാന തുണടെക്ക. 

സ്റ്റേഫം തൂകും നിന് കണ്ണുക 
കേഫാവെ തിരിച്ചു 
മഫാ ദോഷിയാം എന്നെയും 
കാക്കെണം തകണ്ണ്ണാല്. 

൭൭ 

കാഷ്്യയാലുഭ്ളാനന്ദം ഈ 
ഭൂമൌ വേട്ടൈന്നു നി൯ | 
തിച്ഛയാര എനിക്കും മതി 

കാഴ്ചയായ് വിശ്വാസം. 

വിശ്വാസാത നിന്നെ കണ്ടേതും 
നി൯ നാമം കേട്ടുമ്ഥോ (൪) 
ആശ്വാസം ലഭിപ്പതും ഈ 
ദാസന്നത്വാനന്ദംം 

൧൯൬ 197 ൧൯൭, 

10൩൦: “0/൧ /0 വല വമ" 

൧. 88. 7൭. 

സത്ൃയവാനാം ദൈവത്തിന്െറ 
വിശുദ്ധ വാക്യത്തില് ത൯ 

മക്കഗക്കായുണ്ടനവധി 
മഹത്തം പാശത്തങ്ങമ ; 

വാശത്തം ചെഴു;വ൯ ഇന്നും 
ഇന്നലെയും എന്നുമെ 

വിശ്വസ്തന് ത൯ വചനത്തെ 
വിശ്വസിക്കാം നമുക്കു, 

ദൈവത്തി൯ വാശത്തം നോകി 

അവിശ്വാസമതിനാര 
സംശയിക്കാതെ സതതം 

വിശ്വാസത്ിത ശക്തനായ് 
താ൯ വാഗാനത്തെ എപപ്പോഴ്ചം 

നിവത്തിപ്പതി നവ൯ 

ശക്തന് എന്നാശമയ്ഷ്കേതിരായ് 
വിശ്വസിഛാശലോടെ. 

ജിവന് ഏകുന്നതാം ദൈവ 
ആവിയു വാകൃങ്ങളെ. 

നിശ ഡ്ൃദ്യത്തിരു എപ്പോഴ്ചം 
സംഗ്രഹിച്ചകൊശക നീ; 

ദൈവ സംസഥ്ശൂത്തില് ഏന്നും 
ജ് വികടന്നവട്ട ത൯ 

വാശത്തങ്ങശ സകലവും 

വിശ്വാസ യോശ്ൃം അത്രെ. 

വിശ്വസി ടടന്നവക്െന്നും 
സപ്ൃച്ം സാദ്ധ്യം ആകും. 

ഇടിക്കും കോട്ടകം അവ൪ 
കെഴ്ുക്കം അഗ്നി ബലം, 

ക്ഥിണതയിത ശക്ത൪ ത്തകും 

വിരന്മാരാം യൃദ്ധത്തിതം 
പിടിം രാജ്യങ്ങളെ, ക്്) 

അടക്കം ലോകത്തെയും. 
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198 ൧൯൮ ൨. കാ൪മേഷങ്ങമം അന്ധകാരം 
| റിരു മുഖം 

ന : ' 6൪0൦ 772770 ൭൧൨൧5 0 6925 ' മോഷ് ലു; രിം, 

൭. ടട. ഉറപ്പോടെ൯ ആശ്രയമെ-- പറേ 

ച. ഒന്നും ഭയപ്പെടേണ്ടാ ചം കല്ലോല ജാലം പെങ്ങേട്ടെം 
ന വിശ്വസികെന്നിത നല്ലാശ എന്ന നംരൂരൂരം 

ഓരോ നിഴിഷവും നി൯ | ഇട്ടിട്ടുണ്ടു മറസ്ത്രൃഭമിര 

ആയുസ്സി൯ കാലത്തില് ; ഒട്ടം ഭയപ്പെടുന്നില്ല--  , 

അ നി... ക വാടി 
നിന്നരികില് പരുവാ൯ | കി 

ഞാ൯ ത്രമസിക്കിലം ന്ന 

ഒന്നും ഭയപ്പെടേണ്ടാ അന്യ 
നി പിശ്വസിക്കെന്നില് ൫.൦ കാഫളത്തോടെ താ൯ വന്നു 

കാരോ നിമിഷവും നി൯ സിംഫാസനത്തില് ഇരിക്കെ 
ആയുസ്സി൯ കാലത്തില്. ത൯ നിതി മാത്രം ധരിച്ച 

൨. ലോകാന്ധകാരത്രതടെ മു൯ നില്ലക്ഛം ഞന്. കുററം ഏര്ണ്്യ. 

ന സഞ്ചരിക്കെ നിസ ലി? 

കാത് വഴുതിടാ നിന്െറ ന... 

നിത്ൃപ്രകാശം ഞാ൯ം 200 ൨൧ 
വെള്ളങ്ങളിത ക്രടെ നി 
കാസ് ന്തി ലം മ 60൪, /0 വല" 

പ്രളയങ്ങഗം ന് ന്മിതെ 6. 4.9. 4.0.0.0.4: 

കവിഞ്ഞൊഴ്ച് കു മ്പോ___ ഒന്നും 
ച. നിന്നോടെ൯ ദൈവമേ ! 

൪൩. ആകാശവും ഭൂമിയും ഞാ൯ ചേരട്ടെ 
ഒഴിഞ്ഞുപോകിച്ചം നി൯ ക്രൂശു ഞാ൯ വഫിര്[ക്ക് ) 

എനു വാക്കുകഗ ഒഴിഞ്ഞു എന്നാലുഥേ, 

വ പന ഗീതം ഫ്ൂന്നുമേ, 

റിനു: സില നിന്നോടെ൯ ദൈവമേ! 
പം ന ന്ന നിന്നോടെ൯ന് ദൈവമേ! 

ടട്്കയില്ലാ ഞാ൯ | ഞാന ചേരട്ടെ. 
ഒരികലും നിന്നെ__ ഒന്നും 

൨. ഭാസ യാക്കോബപ്പോത 

നം രാ കാലത്തിത് , 

199 ൧൯൯ വങ്കാട്ടില് കള്ളിന്മേല് 

" 17 07൦ /5 0൧/7// 070 770//072 7൭5" മറഞ്ടുകിര, ഏ൯ സ്വപ്പത്തിലു മം, 

ലും ടട. നിന്നോടെ൯ ദൈവമേ ! 
ഏതി രവി നിന്നോടെ൯ ദൈവമേ ! 

തന് നിതി രക്തത്തില് മാത്രം വ റം 

ഞാ൯ നമ്പൊല്ലഃ മഠെറാന്നിനെ ൩ നീ ഏന്നെ നടത്തും 

എന് യേശു മാത്രം ശരണം, 
പറയം ക്രിസ്ൃന്മേല് നില്ലേ൯ 
വെറും മണല് മറഠുള്ളെടം . | 

പാത എല്ലാം 

വിണ് ഏത്തും ഏണിപോത 
(്രകാശമാം 



0 

ലൂതര് വിളിക്കുന്നേ ! 

നിന്നോടെ൯ ദൈവമേ ! 
നിന്നോടെ൯ ദൈവമേ ! 

ഞാ൯ ജചരട്ടെ. 

ഉണുനന്നു ഞാന് നിന്നെ 

സ്കൃതിച്ചിടും 
കത്തലയിണയെ 

ബെതേലലമക്കും | 
എന് തുമ്പത്താലുമേ, 
നിന്നോടെ൯ ദൈവമേ ! 
നിന്നോടെ ദൈവമേ ! 
ഞാ൯ ചേനിട്ടും. 

ആകാശമാഗ്ുമായി 
മഫഹോന്നതേ 

പഠന്നുപാകിലും 
സന്തോഷമേ 

ഏന് ഗിതമെന്൯മേ 

നിന്നോടെൌ൯ ഭദൈച:മ! 
നിന്നോരടന്൯ മദൈവമേ ! 

ഞാന് ചേന്നീട്ടം. 

ി 

| 

201 
1 ക ലം റ 
(൫0൧ 7002൭5 7/2 ൪ 707)5/ല702/5 ൮൧൮ 

0. 

ദൈവം ത൯ മമ്മമോരരോന്നും 

വിസ്കയ മായ് ചെയ്യും 

കടല് മേല് തനേ നടന്നിട്ടും 

കാഠറഠൂം ത൯ വാഫേനം. 

൨൦൧ 

അന്പൂന ദിവ്യ പ്രാപ്യിയാം 
ആടി മേറും രപം 

തന്നില് സംഗ്രഫമാമിച്ച 

ശോഭിച്ചിട്ടുന്നേററം. 

ശുദ്ധരേ, പ്രാപിപ്പി൯ ധൈധ്യം 
ഭയം തോന്നും മേഘം 

ചൊരിഞ്ഞിട്ടം ആശിവ്യാദം 
| 

അസംഖ്യമാം വിധം 
| 

മന്ദ ബുഭ്ധീയാല് ദൈവത്തെ 
വിധി ചെയ്യാതെ നാം, 

ത൯ കൂപയിത ആശ്രരയത്തെ 
ചാരി വണങ്ങിടാം. 

൫, ദിവ്യ വിചാരണ ആദ്യം 

൭1142൧ ചന്ന ന്ന 

തോന്നിടാം മറവായ്, 
ശോഭിച്ചിടും തിരുമുഖം 

പിന്നെ പ്രസന്നമായി. 

ദിപ്യമാം തന സദുമദ്ദശം 

വികാശമായ് വരും 

മൊട്ടു കൈപ്പെന്നി രുന്നാലും 
റുക്കൂും ഹാ! മധുരം. 

അന്ധ വിശ്വാസം, പിഴ താ൯ 
തന് ക്രിയ ഗ്രഹിക്കാ 

സ്ുക്യമാകിടും ദൈവം താ൯ 
വെളിവുട൯ നല്ലം. 

൧0൧2 ൨0൨ 

” 2740 ൪ ന്മല൦ 2൮0൭ " 

വിട. 

ഥ 

ക്രിസ്തുവിനെ ഭാനം ഏത്ര മധുരം 
ഫണ്ണുസമാധാനം ഏണ്ണ ആനന്ദം 

എത്രയോ വിസ്പാരം ഉദമ്ളോ൪ നദി പോത് 

അമുക്കാമേോ ആഴം ഇല്ലൊരലവ്വ് 
എന്െറ അടിസ്ഥാനം ക്രിസ്മയേശുവിര 
ഘഏണ്ണുസമാധാനം ഉണ്ട്” നിശ്ചയം. 

൨ 

പണ്ടേ എനെ പാപം മനസ്സ ക്ഷിയെ 
കുത്തി ഈ വിലാപം തീന്നതതങ്ങിനെ 
എ൯വിശ്വാസേകണണ്കഠംനോക്കി ക്രൂശിത 

എല്ലാം തീത്തു തന്നു ഏ൯ ഇമ്മാറാവേല്- 

എന്െറ 

൩. 

കത്തനുമ്ഭംകയ്യ്ില് മറഞ്ഞിരിക്കെ 
പേയി൯സ്പൂത്രം ഏന്നിര എല്ലാം വെഠടുതെ 

തീത്ത ആയുധങ്ങമം എല്ലാം തകരും 
ഇല്ല ചഞ്ചലങ്ങഗ ധൈധയ്യമോ പരേം--- 

ഏ൭൯റ 

രം 

ഭയം സംശയങ്ങഠം തീരെ നിഷ്ടവാ൯ 
ഏത്ര വാശത്തങ്ങാം തന്നിട്ടുണ്ടു താ൯ 

അതില് ഒരു വട്ല । ഇല്ലാതാകുമോ 
ചോകയി ല്ലോ൪ പൂളി അവിശ്വാസംപോം 

-_ചുനെറ 
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൫ 

ബുദ്ധിമുട്ട കക്ഷം വള.രെ വന്നാത 
എനിക്കെന്തു നഷ്ടും ഞാ൯ കത്താവിന്നാ | 
അവ൯ എനെറ സ്വന്തം തസെറ രാജ്യവും | 
എനിക്കുള്ള അം ശംഅതാരെട്ടക്കും---എനൌ 

203 

204 

൩.: 

൨0൩. 

1.. 10. 

യ ഫോവാ എന്െറ ഇടയന് 

താന് ഏന്നെ നന്നായി മേയിക്കുംം | 
ആശ്വാസ നദികുരികെ 
പുപ്പേടട്ടിം എന്നെ നടത്തും. 

താന് തനെറ നാമം നിമിത്തം 
ആത്മാവിനെ തണുപ്പിക്കും ം 
ഹു൯ ശത്രക്കഠംക്കു മുമ്പിലും 

ഫുനിക്കു മേശ ഒരുക്കും. 

ഞാന് മുതൃവിനെറ നിഴലില് 
പ്രപേശികേണം നിശ്ചയം, 

എന്നാലും ഭയമില്ലല്ലെര. 

യഹോവാ ഏന്നെ രക്ഷ്മിക്കം. 

രം ലോകത്തില് ഞാ൯ പാക്കുമ്പോഠം 

കാരുണ്യ നന്മ ക്ലപയുംം 
ഏന്നെ പിത്തുടരും: പിന്നെ 
ഞാ൯ എന്നും സ്വഗ്ലത്തില് വജ്ടേം, 

൨൭൪: 

"22700 മാല, ൫0൧ 0 700 

൮) 

നിനേറതെന്നും ; ദൈവമേ 

മേല്ന്ന്നടിയാരെ കേഠം, 

നിന്േറതാക്കു ഞങ്ങളെ 
ഇഫ പരങ്ങളിലുംം 

നിനേറതൊന്നും ; കത്തനേ, 
ഭൂമൌ ചോരിത കാക്ടകം 

വഷി സത്യം ജീവനേ, 
നിതൃപ്രകാശേ ആക്കും 

നിന്േറതെന്നും ; ഫാ ഭാഗ്യം 
നിന്നില് ആശ്രയിപ്പോക്കു 

രം 

൧05 

രക്ഷിതാവേ, സ്നേഹിതാ, 
അന്ത്യത്തോളം പാലിക്ക. 

നിനേറതെന്നും ; രക്ഷകകേ 

സ്ൂക്ഷിക്കി ആടി൯ക്രടടം 
നി൯ കാവത അത്രേ രക്ഷ 
താ നി൯ നന്മയി൯ പട്ട. 

നി 2൯റതെന്നും ; നടത്തു 
മുട്ടുകഠം നീ തിത്തിട്ടു 
പാപം എല്ലാം പൊടുത്തു 
ഞങ്ങമെ മോക്ഷത്തിന്നും 

൨൧0൫ 

“21070020 //0൦ 7020 ൨/ ൫0൧ 

02൧7” ൭2200൦" 

൫8.9. 8.4.8.3 8.4. 

രക്ഷകെറ ദിവ്യ സ്സറേഫാത 
സവ്വം ശുടംം 

ഭാനം സ്ഥിരം തന്െറ അ൯വു് 
സ്വ്വം ശുഭംഃ 

സെരഖ്യം തന്ന രക്തം ശ്രേഷ്ടം 
മുദരയിട്ട കൃപ ഏഴും 
രക്ഷ്മിച്ച തുക്രൈകഗശ ബലം 

സ്ലം ശുഭം, 

ഉണ്ടാകക്കെ മാ സജ.ടം 
സ്വ്വം ശുഭംം 

നമുക്ഷള്ള രക്ഷ ഘണ്ണം 

സപവ്വം ശുഭം ടു 

ഭാഗയം ദൈപത്തിരു വിശ്വാസം 
ഫലപ്രദം ക്രിസ്കൌ വാസം 
ശുഭ്ധം ആത്മാവി൯ ആവാസം 

സവ്യം ശുഭംം 

നാളെ ശുദ്ധനാമെന്നാശ 
സവ്വം ശുഭം. 

പാടും വിശ്വാസം മുമട്ടിനെ 
സവ്വം ശുഭം ; 

പിതൃ ഃസ്സേഫം നമ്പി നിന്നാല് 
യേശു സവ്യാവശ്യം തിത്താത 
ജിവനോ മുത്യുപ്പേ ആയേ 

സവ്വം ശുഭംം 

കകക 
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൫൦ 

| 
| | 

206 ൨൦0൬ 

ടി 2/0///09 0൧൧ //൧ 0700൪ 0 /7൭൭൧൭ " 

ഒം. 

ഥഃ വാപക്കടം തിക്കുവാ൯ 
യേശുവിനെറ രക്തം മാത്രം. 
പാപബന്ധം അഷിപ്പാ൯ 

യേശുവിനു രക്തം മാത്രം 
ശ്രി രയേശുക്രിസ്മവേം 
ദൈവത്തിയെറ കുഞ്ഞാടേ, 
രക്ഷ്ധിക്കുന്നു പാപിയെ 
നിനെറ തിരുരക്തം മാത്രം. 

൨. വിട്ടെടുപ്പി൯ പിലയായ്-._യേശു__ 
വുണ്യൃമില്ലാ പാപിയ്കുയി--യേശു__ 

൩൨. ദൈവത്തോട്ട നിരപ്പും-- യേശു__ 

വേഠെയില്ല യോജിപ്പും--- യേശു. 

രം സരത്തോനെ ആര് ജയിക്കും? യേശു 
തി അമ്പിനെ കെട്ടത്തും-- യേശു- | 

൫. ശാപറത്ത നിക്കിയതു- യേശു__। 
ന്ുകത്തെ തകത്തത_ യേശു 

൯൬൦ ബൂത്രത്വത്തിന ആധാരം--- യേശു-- | 
ആത്മാവിനെറ പ്രകാശം--- യേശു-- 

൭. വാനം ആത്മ ജിവനിത.-- യേശു-- 
സ്ഥാനംതരും സ്വശ്ലത്തില്---യേശു-- 

൮. എന്തു ഞാ൯ പ്രശംസിക്കും-യേശു-- 
ഇന്നും സ്വശത്തോമ വും--- യേശു-- 

207 0൦൮൭) 

നം (0൧൦൮൦൦ 0൧0 (൨ഥ7ദ്ധഥ0/7 

ദ്ട. 65. 

ച: സഭയ്ക്കേകാടിസ്ഥാനം 

തന് കന്തേനാം ക്രിസ്മു 
വെള്ളം വചനംദ്ദലം 

അവാം പുതു സ്ൃക്കി 
അവമെ വേധക്കാ൯ വാനം 

വെടിഞ്ഞു താ൯ തേടി 

ത൯ രക്തം ചൊരിഞ്ഞതാര 
ജിവ൯ അവഠം നേടി. 

208 

൨.൦ 

൩. . 

ടന ച ൬൯൩൯ അനന 

നാനാ ജാതികാരെന്നാല് 
ഒന്നവ൪ ഈ ഭൂമൌ 

നീട്ടൊന്നത്രെ രക്ഷയ്്ു, 

കത്ത൯ വിശ്വാസവും, 

ഭൂനനം, സ്തൂതി ഒന്നു 

വിശുദ്ധ ഭോജനം 

൫കാശ അവര് ലാക്കു 

കൂപയാത നിറഞ്ഞു. 

ലോക്കാശ്ചയഷ്യംം നിന്ദ, 
പിഡ, ഞെരുകുവും 

ശിശ്മാം ഇടത്രൂടാലും 
ഭിന്നിച്ചം കാങ്കയാത 

ശുദ്ധ നോക്കി കരയും 
ഏത്രനാഠംക്കിവിധം ] 

വേഗം വ്യാക്ുലം മാഠും 

വരും നിത്യാനന്ദം.? 

വോരാട്ടം സങ്കടങ്ങള് 

പ്രയത്നം ഇരിക്കെ 
പാഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്! സഭ 

ഡഘ്ണ്ണ ശാന്തതഒയ ; 

കാത്തിരിക്കും മഹത്വം 

ദശിക്കും നാമ വരെ 

ജുയം കൊള്ളും ഥാ സഭ 

ആശ്വസിക്കുംവരെ. 

ഭൂവില് ത്രിയേകനോട്ടു 
സംസ്ഗ്ശും സഭസ്ക്ു, 

ജയിച്ച ശുഭ്ധരരോട 

രഫസ്വ ക്രട്ടായ്യ ; 

ഹാ ശുദ്ധ൪ം, ഭാഗ്യവാന്മാർ 

ഞങ്ങമും അവര് പോര 

സ്വഗ്ഗേ താഴ്ലയായ്യാസം 

ചെയ്താ൯ അരുശ കുത്ത. 

൨൦0൮ 

ക [ ി 

7 ലഥ/6 ൭/0 

€. 1. 

ഇമ്മാനുവേല് ത൯ ചങ്കതില് 
നിന്നൊഴ്ഴേകും രക്തം 

പാപകുറ നിക്കം അതില് 

മുങ്ങി തിന്നാത ആരും 
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ഫു൯പേകേശു മരിച്ചെന്നു 
ഞാ൯ വിശ്വസിക്കുന്നു 

പപേം എന്നില്നിന്നു നിക്കാ൯ 
രക്തം ചിന്തി യേശു. 

കള്ളസ ശിന്നുറവയിത 

കണ്ടു പാപശാന്തി 

അപ൦ന പോത് ഞാനും ദോക്കി 

കണ്ടേ൯ പ്രതിശന്തി-- 

കുഞ്ജാജി൯ വില ഏറിയ 
അധി രത്തി൯ ശക്തി 

വിണ്ടുകൌമ്ളം ദൈവസഭ 
ആകെ വിശേഷ്മമായ് -- 

ത൯ മുറ്വി൯ രക്ത നദി 
ഞാന് കണ്ടതിനുശേഷം 

വീട്ടെടുപ്പി൯ു സ്നേഫം ഫൃദി 
ച്ചിന്ത ഇന്നും ഏന്നും--- 

വിക്കമ്മതാം എരെറ നാവു 
ശവക്കുഴിക്കുള്ളിത 

മൌനം ആയാല് ൯ ആത്മാവു 

പാടും ഉന്നതത്തില് എന് 

൨0൯ 

“0 ൪൧൪, ൨൧ /0ല0 2൧% ൭44൭5 7൧5. 

14. 

ഇന്നേരയാമും തുണച്ചോനേ, 

ഇനിയും തുണെക്ക : 
ഇഫ ദുഃഖെ രക്ഷയും നീ 
ഈയെ൯ നിര ഗൃഹം. 

നി 

പം 

നിന് സംഫാസന നിഴ ലിര 

നി൯ ശുദ്ധ൪ പാക്കുന്നു , 
നി൯ ഉജും മതി അവക്കു 

നി യ്യം പസിപ്പാ൯. 

പവ്ൃതങ്ങഗം നട്ടം മുമ്പെ 

പണ്ടു, ഭൂമിയെക്കാഥം 
പരനേ നി അനാദിയായ് 

പാക്കുന്നല്ലോ സമാ. 

ആയിരം വക്ഷം നിനക്ക 

ആകുന്നിന്നലെ പോല് ; 
ആദിത്ചോഭയ മുമ്പിലെ 

ന ലുയരമം പോലെ, 

ം 

൮൭ 

ന്ത്യന ഭി:പാലെ കാലം 

നിത്യം തന് മകുമെ 
നിതൃത്വം പ്ലകിപ്പിക്കുന്നു 

നിദ്രചോലെയത്രെ. 

ഇന്നേയയാലം തുണചച്ചാനേ, 

ഇനിയും തുണെകു ; 
ഇ ഹം വിട്ടു പിരിയുമ്വേടഠം 

ഈയെനു നിതൃഗൂഹം. 

൨൧൧ 
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1,. 10. 
ഫൂ൯ ആത്മാവേ ന് ദുഃഖത്താത് 
വികഷ്മാഭിക്കുന്നതെന്തിന്നായി ? 
വന്നിടും പിണ്ടെടുപ്പിസ നാം 
കാത്തിടടുക കത്താവിന്നായ് 

നീ കാത്തിരിക കത്താവിന്നായ് 
നീ കാത്തിരിക്ക കത്താവിന്നായ് 

കത്താവിന്നായ് ഏപ്പോേോഴ്ചം കാത്തി 

[രിക്ക. 

നിനു സ്റ്റേഹപ്രയത്നമെല്ലാം 
വൃഥാവില് എന്നു തോന്നിയാല് 
ന്! ഓത്തുകൊഠം തന് പാശ്ദത്തം 
കണ്ടിട്ടും നിയും കൊയ്ക്കി൯ നാം 

__നീ കാത്തി. 

കത്താപോട കന്നോടിയാത് 
നി൯ ഓട്ടം എല്ലാം ആലസ്യം 
തന്നോടുക്രടെ നടന്നാത 

എല്ലാ അദ്ധ്വാനം മാധുഷ്യം-- നി കാ. 

നി൯ കണ്ണുനീരിനു പ്രാത്ഥന 

താ൯ കേശക്കാതിരിക്കുന്നുവോ ? 

വിശ്വാസത്തിനെറ ശോധന 

ഇതെന്നു മറന്നുപോയോ? __നീി കാ 

ന്! സ്റ്റേഹിക്കന്നനേകരും 
കത്താവിര ഉ ങ്ങിടുമ്പോഠം 

ഉയിക്കം അവരേവരും 

ഫന്നോത്തു ആശ്വസിച്ചകൌം__നീ് 

നിസ ഭക്തിയില് ക്ഷിണ്ടിപ്പാ൯ 
പരീക്ഷ പെരുകുന്നുണ്ടോ 
നി൯ ശക്തി ആവത്തിക്കുവാ൯ 
ദിപ്യവഷിയൊന്നുണ്ടല്ലോ _ നീകാത്തി 
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പണ്ടും നല്ല വിരന്മാ൪ 
യുവാക്കളും വിലപിക്കും 

കത്താ3വ കാത്തീട്ടന്നവ൪ 

ത൯ നിതയ ശക്തി പ്രാചിക്കം__നീ കാ 

1,ഠഡഗ൦ 

൧11] ൪ ൨൧൧ 
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യേശുവി ഭിപ്പ സ്റേഹം 
എന്നോടു വണ്ണിക്കം 

ത൯ ജിവനെ എന പേക്കായ് 

വെച്ച വൃത്താന്തവും ; 
ആയതെനിക്കെപ്പോഴ്ചം 

ആനന്ദം നല്ലുന്നു 

ത൯ സ്നേഹ കൊടിക്കിഴിത 
പ്സിക്കും ഞാന് ഏന്നും 

യേശുവി൯ ഭിപ്യസ്സേഹം 
' എന്നോടു വണ്ണിക്കു. 

സ്ഡേഹം 

യേശുവി൯ ദിവ) സ്നേഹം 
എന്നോടു വണ്ണിക്കം 

എന് ഫൃദയത്തെ അതു 
ക്വന്നിരി ടന്നു ; 

ചിന്തിക്കും തോടും ഏററം 
മാധുഴഷ്യമാം അതു 

ഇധ്വിധമാം സന്തോക്കം 
ഉവ്യിയി ര ഇല്ലെങ്ങും. 

യേശുവി൯-- 

യേശുവിന് ഭിപ്യ സ്നേഹം 
ഫൂന്നോഴു വദ്ല്റിക്കം 

ആറി ചിനെ കവിയും 

ത്ത സ്നറേഫത്തി൯ നിലം 

പപിതി ഉയരം ആട്ം 

ഫന്തെന്നു ഗ്രഹിപ്പാ൯ 
നിതൃതയിങ്കലും ഞാ൯ 

ശക്തനായ്യീരുമാ ? 
യേശുവി൯- | 

ധയശുവി൯ ദിവ) സ്നേഹം 
എന്നാട$ വണ്ണിക്കം 

നിബന്ധിക്കുന്നതെന്നെ 
ശുദ്ധിയിരു ജീവിപ്പാ൯ ; | 

[ലി 

രം സ്നേഹം ഭിനം തോടും 

എ൯ സോദരരോടു 

കാണ്ടിപ്പാ൯ നി൭െറ കൃപ 
നല്ലേ,ണം ദൈവമേ. 

യേശു വി൯-_ 

യേശുവിന് ദിവ്യ സ്നേഹം 
എന്നേട്ടേ വണ്ണിക്കം 

ഭൂപിര അതെന്നാശ്വോസം 

ജീവിക്കും നാളെല്ലാം : 
ആകക്ടിച്ചിടടന്നെന്നെ 

തങ്കലേക്കെപ്പാഴ്ടിംം 

വേഗം ഞാന് ചേരും തന്െറ 
ഭാഗൃ സന്നിധിയില്, 

യേശുവി 

2൧12 ൨ ൧൨. 

ടം. 
ലോകരെ രക്ഷ്ധിപ്പാനായ് 
ഏകജാതനെ ഇഫ 

മുതുവിന്നു നല്ല്ിയ 
ദൈവം സ്റ്റേഹം ആകുന്നും ? 

പുത്രനില് വിശ്വസിക്കും 
മത്യരെ ശുദ്ധം ആക്കാ൯ 
പാപനാപിയെ തരും 
“ദൈവം യസ്റഫം ആകുന്നു. ? 

ശത്രു രക്ഷണത്തിന്നായ് 
പൃത്രനെ മൂതുവിന്നു 
ദാനംചെഷഴ്യു താതനാം 

“ദൈവം സ്സ്റേഹം ആകുന്നും " 

തന്നെ നാം സ്ന്റേഫിച്ചതി൯ 
മുമ്പില് നമ്മെ നിത്യമായ് 

സ്നേഹിച്ച കൃപാലുവാം 
: ടൈവം സ്നേഹം ആടുന്നു? 

മത്യരാം പൂഴ്സിക്കം നാം 
അത്യന്നത പുത്രന്മാര് 

ആവേ കൂപ നല്ല്പിയ 
ദൈവം സ്നേഫം ആകുന്നു. " 

നന്ദികെട്ടോരാം നമ്മെ 

നന്മകള്കാല് നിറകഷ്ടു 
സപവ്വനാമും കാക്കുന്ന 

€ ദൈവം സ്നേഹം ആകുന്നു. " 
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പാദത്തിങ്കല് വന്നെൌരേ 

പാചിയെന്നെ മോചിച്ച 
ജീവന് നല്ലി പാലിക്കും 

ലി € ദൈവം സ്നേഹം ആകുന്നു. 

ഇവ്വിധം ദിപ സ്റേഹം 

ഭൂവി ആക്കും നാവിനാത 

ചൊരല്വതിന്നാവതില്ല 
: ദൈവം സ്നേഫം ആകുന്നു. " 

൨൧൩. 

1.. 1. 

സ്റ്റേഫം ആകുന്ന പിതാവേം 
സ്നേഹം ആകുന്ന പൂത്രനേ, 
സ്നേഹമാം വിശുദ്ധാത്മാപപേ, 
സ്റ്റേഫം ഏനിക്കു നല്ല,ക. 

പണ്ണു ഹൃദയത്തോടും എ൯ 
ഘണ്ണുമനസ്സ്റാത്മാമവാടും 
പണ്ണു ശക്തിയോടും എന്നും 
നിന്നെ ഞാന് സ്സേഫികേണമേം 

യേശു എന്നെ സ്റ്റേഹിച്ചപോര 
൯ സഫോദരരെ ഞാനും 

സ്നറേഫിച്ചിടു വാ൯ു കുത്തനേ, 
സപവ്വദാ കൂവ നല്ലക. 

ശത്രുക്മെ സ്നേഹിച്ച ഞാ൯ 

മിത്രത്ങകെ പോല് അവക്കു 
സന്തതം നന്മ ചെയ്താ൯ നിന് 
ചിന്ത നല്ലേണം എനിക്ക. 

ൂക്ണം പറയാതെയും 
ദോക്ഷം കണക്കിടാതെയും 
സവ്പവും പെൊദുപ്പാന് ഭിപ്പ- 
സ്നേഹം എനിക്കു പകരുക. 

നാവിനാല് അല്ല സ്സറേഫം എസ 
ജീപിതത്തില് ൨ിള ങ്ദുവാ൯ 
സന്തതം ധേശു രക്ഷക൯ 
അന്തരംഥഗെ വാഴെണമം 

2൧14 
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൨ ൧൫൧ 
ര. 22. 

എന് പ്രിയ൯ എനിക്കുള്ളവ൯ 
എന്നെ വിണ്ടെട്ടപ്പാ൯ 

പാപലോകത്തിരു വന്നു താ൯ 
ശാപടളു തു ഏറും 

എ൯ (പ്രിയന൯ എനിക്കുമമവന് * 
അന്നവസ്ത്രാ ദികഠം 

തന്നു ദിനംതോറും അവശ 
എന്നെ പാലിക്കുന്നു. 

എ൯ [പ്രിയന് ഏനിക്കഭമവ൯ 
ഞാന ക്ഷിണ്ടിക്കംനേരം 

താങ്ങുന്നെന്നെ പ്രേമമമാടെ 
തമമക്കരങ്ങ ളിരു. 

എന് പ്രിയ൯ എനിക്കുളളവ൯ 
ഞാ൯ മുഃഖിച്ചിട്ടുമ്പോഠം 

തന മുഖപ്രസ്മദം അതാല് 
സമ്മോദം നല്ലന്നു. $ 

ഏ൯ പ്രിയന് ഹനിക്കുള്ളവ൯ 
തന് പ്രമാണത്ഭളാല് 

നീതിവഴികളിര എന്നെ 

നിത്യം നടത്തുന്നും 

എ൯ പ്രിയ൯ എനിക്കള്ളവ൯ 

എന്നില് വസിച്ചവ൯ 
തന്നോടനുരൂപ൯ ആക്കുനന്ന് ) 

എന്നെ അന്ുഭിനംം 

എന് പ്രിയന് എനിക്കുള്ളവ൯ 
സ്വന്തം അവന്നു ഞാ൯ 

മുത്യശേഷം വാഴ്ച, ഞങ്ങശ 

മോക്ഷേ എന്നെന്നേചടംം 

൨൧൫ 
൭. 1. 

എന് പ്രിയനെറ സ്വരം 
ഇമ്പം എനികുതും 

ത൯ തിരുവചനം മൂലം 
എന്നും മകേശുക്കുന്നു ഞാ൯. 

6 



൫2 ടന ചനന നനന 

ക; എന് പ്രിയമരെറ സ്വരം 
അമ്പോടെ നല്ലുന്നു 

എ൯ പാവത്തിന്നു മോചനം 

ഞാ൯ പിഴച്ചിടു മ്വോഠംം 

൩. ഏ൯ പ്രിയസെറ സ്വരം 
ഞാ൯ ദുഃഖിക്കുംനേരം 

സദയം തരുന്നെനിക്കു 
പ റാധുയ്യാശ_സേത്തെ. 

നം എന് പ്രിയസെറ സ്വരം 
എകിട്ടന്നു സൂഖം 

രോഗത്താത വലയുന്നോരു 

ദേഫത്തിന്നെപ്പോഴ്സ്ം. 

൫ം എന് പ്രിയയെറ സ്വരം 
എനെറ പ്രയാസങ്ങഠം, 

ആവശ്യങ്ങഠം ക്ഷിണതയുംം 
സ്വ്വം തിത്തിടുന്നു. 

൬. ഏന് പ്രിയനെഠ സ്വരം 
എന്നും നടത്തുന്നു 

എന്നെ രം ലോക യാത്രയില് 

രന്നാത്മാവിനാലെ. 

൭. എന പ്രിയസൊ സ്വരം 
എന് ഉദഭജിന്നാനന്ദം 

മന്നില് ഞാ൯ ജീവിക്കുമ്പോഴ്ചേം 
ഏന്നും എന്നേക്കുമേം 
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റ്ട 
കേക എമെറ ആത്മാമവ, 

യേശു മനസ്സലിഞ്ഞു 
ചോദിക്കുന്നു ഫേ പാപി 

സ്ന്റേഫിക്കന്നോ നീ ഏന്നെ € 

൨. ആഭദിയിങ്കല് ഞാന് തന്നേ 
തിരഞ്ഞെടത്തു നിന്നെ 
ആദ്യം നിന്നെ സ്നേഹിച്ച 

പിന്നെ നിന്നെ രക്ഷ്മിഷ്ു. 

പൊഠറ തമ്ഥ കുഞ്ഞിനെ 

മഠക്കുന്നതെങ്ങിനെ ? 
അവാം മഠറന്നിടിലും 
നിന്നെ ഏന്നും ഞാ൯ ഓക്കുംം 

൨.൧൬ 
27൮ / മല) റല, // 75 2/൧ 4.07 " ലി 

രം. നിന്നെ എന്െറ മഹത്വം, 
വേഗത്തില് ഞാ൯ കാണിക്കും 
എന്നാല് ആയതി൯ മുമ്പെ 
നിന്നെ ശുദ്ധി ആക്കെണംം 

൫. ഏഎ൯ സിംഫാസനത്തി൯ മേല് 
വേഗത്തില് നീ ഇരിക്കും, 
ഞാന് വീട്ടെടുത്ത പാപീ 
സ്നേഹിച്ചിടടുന്നോ എന്നെ ? 

൬൦ എനെറ സ്റ്റേഫം കത്താർവം 
ഏതുഥില്ലയെങ്കിലും 

കൃപയാലതിനെ നി 
വഷ്ധിപ്പിക്കുമാറാക. 

൧17 ൨ ൧൭ 

7 5 677 0 7205 7020 0/0 മ്ഥ്ിദ്ധ്ധ 

ട്ട, 
൧“ മ്യശു സ്ററേഫം ഓാത്താത്തു പാടാം 

ശാശ്വതം ഈ സ്നേഹം നിസ്തൂല്യം 
കുഞ്ഞാട്ടി൯ രക്തം ഓത്തും ഗാനം 
മോദമോടെ പാടാം എന്നാളും. 

വേഗം നാം ചേനിഴ്ും 
ഭംഗിയേറിയ ആആ തീരത്തു 
വേഗം നാം ചേന്നിടം 
ഭംഗിരയഠി യ ആ തീരത്തു. 

വെണ്ട ഏണ്ടു സുഖപ്പെട്ടിടാം 
ജിവനദിയിരു കുളിച്ചിടിരം, 

നിതൃജി വനും സഃന്താഷവും 
ദത്തം ഈ രകതത്താല് സ്വധ്ശുത്തില്. 

വേഥഗഥംനാം 

ക്രിസ്മുനാമം നാം കേഷക്കുമ്പോമെ 

ഹൃദയത്തില് ജാതമാം മാ സന്തോ ജം. 
ഏത്തിയാവതോ സ്വശ്ലൂത്തില് നാം 

എത്തി തന് സ്തുതി പാടിടും നാശ. 
വേഗം നാം 

ര. അന്ത്യസ്വസ്ഥത പ്രാപിപ്പോള.ം 

കുന്തന്നായിഫെ ജിവികു നാം 
സ്വസ്ഥത സ്വശ്ഗറേ ലഭ്യം അഃപ്പാഗം 
ഭാഗ്യവാന്മാരുടെ പന്തിയില്. 

വ്വേഗം നാം 



ത്രിത്വത്തിന്നു പി൯ ഞായറാഴ്സുകഠിാ 

ലോകവാസം ചെയ്യും നാഗ ഒക്കെ 

ഏകലകോകണം $€ വിശുദ്ധി ? 
ലഭ്യമാവാ൯ തൃകൈയ്മ്കിതനിന്നു 
ശോഭയേറിടും പൊ൯ കിരിടം 

പേഗം നാം__! 
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10. 

ഫാ എത്ര മോദം എ൯ സ്വഗ്ൂതാത൯ 

ചൊല്ലുന്നു ത൯ സ്നേഹം തന് വേദ. 
ത്തില് 

കാണുന്നതില് ഞാ൯ വിസ്തയ കായ്യം 
യേശുവി൯ സ്സ്റേഫം അതിവിശേഷം. 

എൃത്രമോദപപതാന്൯ സ്സറേഹിക്കുന്നു 
സ്ന്റേഹ്ക്കുന്നു__സ്സറേഫിക്കുന്നു 

എത്ര മോദം--താന് സ്നേഹിക്കുന്നു 

സ്നറേഫിക്കുന്നെന്നെയും. 

തന്നെ ത്താന് മറന്ന് ഓടിയാലും 

ഏന്നെ താ൯ അത്ൃന്തം സ്നേഹിക്കുന്നു, 
ത൯സ്ററേഫകൈകളിലേക്കേടും ഞാ൯ 

൨. 

പ്പി 
യേശുത൯സ്സ്റേഹത്തെ ഓത്തിട്ടുമ്പോഠം 

ഛത്ര 

യേശു സ്നേഹിക്കുന്നെന്നെ എത്രയും 

സ്നേഹിച്ചിടുന്നവനേയും ംരം ഞാ൯ 
സ്വദ്ലും താന് വിട്ടിറങ്ങി സ്ററേഹത്താല് 
ക്രൂശിരു മരിച്ചതും തസ സ്നേഹത്താല് 

എത്ര 
വിശ്രമം ഏറെയുണ്ടിയുറപ്പില് 

ആശ്രയത്താലുണ്ടു വാഴ് പൂം തന്നില് | 
മയശു സ്നസ്റേഹിക്കുന്നെന്നു ചചരിക്കിത 
സാത്താ൯ ഭയന്നി താ പാഞ്ഞിട്ടുന്നു 

ഫൃത്ര-- 

മാ രാജ സെൌനന്ദഴ്യം ഞാ൯ കാണ 

മ്പോഗം 
പാട്ടൊന്നേപാടാനേ കൂനി ഒടളെളദ്കില് 
നിതൃതയില് എന്െറ പാടടിപണ്ണം-- 
&€ യേശു സ്സറേഫിക്കുന്നിതെന്താശ്ചയ്യം ! 

ഏത്ര-- 
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| ൧ 

എന്നേശു ത൯ വിചതിരാ സ്സറേഹമമക്കു 
വള്ണികാം റ 

തന്നന്തികൈ ചേന്നത്ടായതറിഞ്ഞോക്കു 

) താന് സവഭ്ധ്യം 
യേശുവിന് സ്റ്റേഹം - ആശ്ചയ്യസ്സേഹം 
യേശുവിനു സ്നേഹം ആ ശ്ചയ്യസ്ററഹമെം 

൨ 

മാ പാപിയെന്നുടെ ദോഷത്തെത്തിത്താ_ 
മോദം നല്ലി 

ചാപാന്ധ ശക്തിയെ വെന്നിടാനുള്ളാ- 
ത്മാവൃം നല്ലി-__മയേശു__ 

൩. 

താന് നാമം ചെല്ലുന്നതെത്രഭമാദം എന്ന. 
ഭ കതാരില് 

വന്നു അവനു ചിന്ത ഏങ്കിലപ്പൊരുണ്ടാ- 
| മാനന്ദം--യേശു-_ 

രം 

ഇപ്പാരിലധികദുഃഖമെന്നിരു നേരിട്ടുമ്പോ 
| സ ഞാ൯ 

തല്ലഭദേ ചേരുമ്പോഗധഒക്കെവേഗംപോ. 

യ്യൂറയുന്നു-_മയേശു__ 

| ൫ 
| 
 കാണാത്തോനെ കങണ്ടിട്ടാനന്ദികിടടുന്നുഞാ- 
| നിപ്പ്ോര 

 കുണോം മുഖാമുഖമെന്നുറഷ്ടകാത്തിരിക്ക_ 
ന്ന--യേശൂ__ 

| നു 

മര പ്രാണനാഥനെറ ശബ്ദും കാതിനെത്ര 
ഥോഫനം 

എപ്പോഴ്ചം കത്തനോടെന്നോയ്ക്യാപ്പാന_ 
ത്രെ ൯ മനം- യശൂ__ 

 പിശ്വസേമോടല്ലനാളിഫെ ഞാ൯ പാത്ത_ 

നന്മരം 

യേശുകൊണ്ടുടപാകുമെന്നെ ത൯പിതം- 
വി൯ വീടതില്-__യേശു__ 
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൧൦ എന്നേശുവി൯ സ്നേഹം പോലില്ലൊരു 
സ്റസ്റേഫം മറെറക്ഷമമെ 

ദൈവ സമാധാ നത്തിനംശിയായ് 

എന്നെ താന് തിത്തല്ലൊ 
വേശുവി൯ യസ്സഹമെ 

അത്ഭുത സ്ന്റേഹമെ 

ആല്സ്വയദുട്ള പാചിയെ ന്! വാ 
യേശു യസ്തറഥം കാണ്മരന്൯. 

൨. എന്നേശുവി൯ ഫുഭദയം പോലിച്ലേ 
വേറൊരു ഹൃദയം 

എ൯ ക്നേശാരിക്കുതകമെ. നീക്കി 

രക്ഷ ചെയ്യുമെന്നും--- യേശു 

എടന്നശൂവിര ഇമ്പസ്വരം പോലെ 
വേഠില്ലൊരു നാദം 

തആആൃ(3 സ്റ്റേഹവും ഭയ കനിവും 

കൂടൂ നര സ്വരദമ-- യേശു 

ദും, എന്നേശുവിസ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുവി൯ 

അലഞ്ഞുട്ലാതെ 

ത൯ മാധ്യിര നിന്നെ ക്ഷേമമായവ൯ 

അണെച്ചിട്ടം നൂനം--- യേശു 

2.21 ൨൨.൧ 
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൫; ല് ം 

സ്വഗ്റോന്നതെ നമുക്ക 

മാ പുരോഹിതന്െറ 

ആദ്രതയെ മോദമായ് നാം 

ധ്വാനിച്ചിടുന്നിതാം 

൨. തന്മാനസം ദയാഘഏദ്റ്റും 

തന്നേ തആൃ ഖതിനാല് 

നമ്മോടുഗക്കരമുലിയു (ന്ന്) 

ആശ്ഷ്യസ്സറേഫ ത്താര. 

൩. തന്നുഭ്ളില് അനുകമ്പയെ 

നന്നായറിഞ്ഞ താ൯ 

നമുടെ ദേഹം ബലഹീ-- 

നമെന്നറിയുന്നു. 

രം സ്വന്തമാം അന്ദഭവം ത-- 

നിക്കുമടതുമൂലം 
വ൯പരിക്ഷയി൯ കാഠിന്യം 

താനറിയുന്നഹോ. 

൫. ബലഫിനജഡത്തിന്െറ 

നാമൂ.കള. ര താനും 
നിലവിളി കഈനീരും 

ണ്ണ 

പു പ്പെടുവിച്ചാ൯. 

൬. തന് അംഗങ്ങശ സഹിക്കുന്ന -- 
തൊകകെയും ഓാഃരാന്നയ് 

ഇന്നും പമ കൊഠകയാല് താന് 

വിണ്ടും സഹി കടന്നും 

൭: മമങ്ങിക്കത്തും തിരിയെ കെ-- 
ട്ടത്തിടാത്ത കത്ത൯ 
ഭംഗിയായതിനെ ജ്വലി- 

പ്പിപ്പാ൯ ശ്രമിക്കുന്നു 

൮. ഓട ചതഞ്ഞാലതിനെ 

ഒടിച്ചിടടകില്ല 

കട്ടത്ത മാ പാപിയെ കൈ- 

വിടുകില്ല കത്ത൯. 

൯. താണ്ട യ്ക്ക ശപാസമോടെ 
| നാമും ഈ സമയം 

ത൯ ക്ലപ ശക്തികമേ്േ 
വാദിച്ചപേക്ഷിക്കാംം 

൦൦ ആപത്തിരെറ നാഴികയില് 

ആശ്വാസമാം കൂവ 
താവപ്പെടും നാമും പ്രാപി 
ച്ചിടും അസ്സംശയം, 

പ് ” ൨൨.൮ 

സുന൩൦: 7.൧൧ 4൧൧൧ /2/' 

10. 4. 10.49. 10.10. 

൧ 

കരിസ്മ എന്നോടു ക്ഷമിചതുപോത 
നിത്യവും ഞാന് 

എന് സോദരരോട്ട കുറാങ്ങളെ 

ക്ഷമിക്കണം 
ഹൃദയ വയം ക്ഷഥിചിടാഞ്ഞാല് 
എന് ദൈവം എന്നോടും ക്ഷമിച്ചിടം 

10 ണ്ഴ൦്ബ൦ടട ക്ഷമ 

| 
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൨. 

ഏഴ് എഴ്പതോള.ം പിഷകഠം 

ഉണ്ടയിത ഞാ൯ 

സഹോദ രരോട്ട ക്ഷമിചചി ടാ൯ 
സഹായിക്കു 

യേശുവിനെ ഞാ൯ അനുഗമിപ്പാ൯ 

വിശ്വാസത്തെ വദ്ധിപ്പിക്കേണമേ. 

൩. 

സകല കൈപ്പും കോപം കോധവും 

അകന്നുപോയ് 

സരമ്യത, ദിഘശാന്തതം ഭയ 

സ്ന്റേഹമതും 

ഏഎ൯ ഭൂഷണങ്ങളായേണ്[ഞ്ഞു ഞാ൯ 

അന്പൃള്ള രകഷ്ചകനു പിന ചെല്ലണം. 
ള് 

യേശുവിരുനിന്നു ക്ഷമ ലഭിപ്പാ൯ 

ഹല്ലായ്ക്കോക്സ്ം 
യേശുവെ 'പ്പാലെ എല്ലാവരോടും 

ക്ഷമിക്കണം 
ക്രിസ്േശുവി൯ സ്വരൂപം ലോകക്ക് 
കാണടിപ്പാ൯ എനിക്കു തുണയ്മച കേ. 

൫ 

യേശു എന് ഫൃുദയഅില് സതതം 
വാസം ചെയ്തതില് 

സ്സേഹാത്മാവു സദാ സവ്ൃരോടും 
ക്മമികിടും 

ദൈവപുത്രാം നിസെറ ദ്ൂക്യാന്തമെ൯ 

ഒ്ടീവിതത്തി൯ പ്രമാണമാകണേ. 

1൨]1൩ഠടട വിശു ദ്ധി 
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൧ 

വാപികായുള്ളോരുറവ 
വാഗ പ്പെട്ടതാകേണമേ 
ദൈവ പൃത്രന് വാഴ്കരപ്പെട്ടോ൯ 

തന് അടികള രു സ്വസ്ഥ൪ നാം 
ത൯ തൊഴ്ചത്തു വിട്ടോടി പ്പായ് 
ഞാന് അരിക്ടുറായെങ്കിലും 

൨൨൩. 

82 

തടി ന്കുട്ടി തന൯ രക്തത്താല് 

ഞാ൯ ഫിമത്തിലം വെണ്ടയാം 

വെണ്ടയായിടും വെണ്ടയായയിടും 

കുഞ്ഞാട്ടി൯ നിണ സ്ത്ാനത്താല് 

ഞാ൯ ഫിമത്തിലും വെണ്മയാം 

൨. 

മുഠംമുടി ധരിച്ചാസ അവ൯ 

ശെടുത്തു ക്ഷിണ്ിച്ചമഫാ 

താ൯ സഹിച്ച് മാ ഖേദങ്ങഥ 

പാഴില് അല്ല തസ് കക്കുത 

പാപം നിക്കും ഉറവയില് 

ഞാ൯ വന്നു കുളിചിടടെ 

തനു തിരുനിണെ സ്ത്രാനത്താത 
ഞാ൯ ഹിമത്തിലും വെണ്മയാം-_- ഞാ൯ 

൩ 

താതനേ നിന്നെ വിട്ട ഞാ൯ 
൭:൦ററിപ്പോയ് പലപ്പോഷ്സ്മെ 
രക്തവണ്ണമെര പാപങ്ങള് 

ശുദ്ധമായിടാ വെള്ളത്താല് 
വാശത്തം വിശ്വസിച്ച ഞാ൯ 
വന്നിട്ടുന്നുഠവയിങ്കര 
ദൈവികമുാം സ്റ്റാനത്തിനാത 
ഞസ ഫമത്തിലും വെണ്ടയാം-_ ഞാ൯ 

൧൧4. ൨൨൪ 

272 10൧ 0൧൧ 70 7525 2 

1.0. 1; 

൧ 

 ശുഭ്ധികായ് നി യേശു സമിപെ പോയാ? 
കുമിച്ചോ കുഞ്ഞാട്ടി൯ രക്തത്തില് 

ഘണ്ണാശ്രയം ഈ നിമിഷം ത൯ കൃപ 
തന്നില് വെചോ ശുദ്ധിയായോ നി 

കമ ചോ കുഞ്ഞടട്ടി൯ 

| ആത്മ ശുദ്ധി നല്ലം രക്തത്സില് 
| ഹിമം പോല് നിഷ്കള ങക്കമോ നി൯ 

അങ്കി 
കുളിച്ചോ കുഞ്ഞാടി- രക്തത്തിരു | 

| 
| ൨ 

। അനുദിനം രക്ഷകന് പക്ഷത്തോ നീ 
ശുദ്ധിയായി നടന്നിട്ടന്നതു ? 

ശേറിയ കത്തനിരു നിനക്കു ണ്ടോ 

വിശ്രദം നാഴികതോടുമേ ? 
| കളിച്ചോ __ 
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൩ 

കത്തനു വരവില് നി൯ അങ്കി ശുദ്ധമോ ? ് 
ഏററവും ൨െണ്യായ്ക്ാണുമോ ? 

സ്വപ്പുരത്തില് വാസം ചെയ്യിടാ൯ യോഗ്യ 
പാത്രം ആയ്യിരുമോ അന്നാളില് ? 

കുളിച്ചോ |. 
രം 

പാപകുറ ഏററ അങ്കി നീ നീച്ചി 
കുഞ്ഞാ ടിന് രക്തത്തില് കുളികം 

ജിവനി൪ ഒഴുകുന്നു അശുദ്ധകായ് 
ക മിച്ച ശുദ്ധയായീടുക. കുളിച്ചോ__ രം, 

2൧൭ ൨൨൫ 

“2707൦ 707770 ൮0 7020 

11, 

൧  ക൧7 
ശുദ്ധാധിക്യം നല്ല, : നത തീക്ടതയും 
വപോരാട്ടക്ഷമയും ; പാപദുഃഖവൃയം 

കുത്തനിരു വിശ്വാസം; തന് ഭ്ൂക്ടിബോധം 
സേവയില് സന്തോഷം ; പ്രാത്ഥന 

സ്വൈയ്യംം | 

ഠാ 

൨ 

പാരം നന്ദി നല്ല, ; തന്നില് ഉറപ്പ ൨. 
സല്ക്രിസ്തീയ തീഷ്ണത; ത൯ വാക്കി൯ ആശ 
ത൯ ക്രശിങ്കത ദുഃ൭൦ ; സഹതാപവും 
പരീക്ഷയില് ക്ഷമ ; രക്ഷാ നന്ദിയും. 

൩ 

കായശുഭ്ധി നല്ല, ; ജയ ശക്തിയും 
ഭൂബന്ധ വേരപാടും ; രാജയ വാഞ്ചയും 
മോക്ഷത്തിന്നറ്റത ; ഭഗ) ശുദ്ധിയും 
നിനു സദ്ദടശ നാവാനു ; അനുഗ്രഹവും. 

൨൨.൬ 

എന് തആആത്മ സ്നേഹിതാ 
നീ പാപദ്വേഷക൯ 

എന് പാപ ഭാരം നിക്ക 

ഞാ൯ ദോകും ഉമ്ളവസ൯. 

2൧6 

ഹ * 

എന ഉള്ളം ഒക്ുവെ 
വിശുഭ്ധമാക്കുവാ൯ 

പന്നെനെറ ഉള്ളില് ആത്മാവേ 
നീ പാസം ചെയ്യുക. 

എന് ഫലദയത്തെ ന) 

നിന൯ ഗൃഹം ത്തൃക്കുക 
ഞാ൯ ചെയൂ; പാപം സവ്വവും 

ക്ഷമിച്ചിടേ ണമേ. 

എന്നെ നിന് സ്വന്തമായ് 
സ്വീകരിക്കണമേ 

സവ്ൃവസ്വം നിനെറ വക്യായ് 
ഞാ൯ കാക്കല് വെകുട്ടെ. 

കം 

൭൨ നന്മേ 

൭. 14. 

നാം ദൈവ ക്ൃപയിത് 

പ്രശംസ ചെയ്യേണം 
ത൯ കൂപ തെറ സഭയില് 

പ്രസിദ്ധമകെണം. 

നാം പീണ്ടും ജനിച്ച 

ഈ കൂപയാത തടന്ന ; 

റുത്രരെന്നും നാമമായ് 

ഈ കൃപയാല് തന്നേ. 

ആത്മാവെ കൃപയാരു 

പകന്നു ലോകത്തില് 
വിശുദ്ധ൯ വാസം ചെയ്തുരയാല് 

ആശ്വാസം ഉഭ്ളത്തിതം 

ദരിദ്രരായ നാം 
ധനീകരായ് തിരും 

ത൯ കൃപ ശ്രേഷ്ട ഭാനമാം 
മോക്ഷതരെയും തരും. 

ഈ കൂപ ദൈവമേ, 

ഞങ്ങഠാക്കം തരിക 
നി൯ കൃപയെ നിന്ദിചോരെ 

മോചിക്കാമാം താതാ * 
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൭. 24. 

ഥ$ 

“7 വ മ ലീലിഥ ൨ ന൪ഥ് 

ഒട്ട, ടം 

ദൈവത്തിസെറ ദസ്തഫം മൂലം 

രക്ഷപെട പാപി ഞാന്൯ം 
എന്നെ പോലെ ആരും ഇല്ല 

കൃപയുടെ പൈതല് ഞാം 

പാപത്തില് ജാതനായവ൯ 
ശുദ്ധിഫിനന്൯ അത്രെ ഞാ൯ 

യേശു എന്നെ സ്സ്റേഫിക്കയാത 
കൃപയുടെ പൈതത ഞാ൯. 

യേശുവിനെറ രക്തത്തിങ്കല് 
സ്റ്റാനംചെയ്യു പാപി ഞാ൯ 

ഇതിനാലെ പാപം നീങ്ങി 

ശുദ്ധാത്മാവു എന്നില് വന്നു 
വാസം ചെയ്യു പാക്കുന്നു 

കൃപയുടെ പൈതത ഞാ. 

കൂവ; വം കൂപം എന്നു 

സ്മൂതി പാടും എന്നും ഞാ൯ം 
രക്ഷ ഒക്കെ കൃപ മൂലംം 

കൃപയുടെ പൈതല് ഞാന്. 

കൃപ മനോഹരം 
ചെവികിമ്പസ്വരം 

പ്രതിധ്വനിയാല് മുഴങ്ങും 
സ്വഭല്ലാകം ഭൂമിയും 

കൃപയുടെ പൈതല് ഞാന്൯ം 

അവന് എന്നെ ഘദ്റ്ണ൯ ആക്കും 

൨൨൯ 

കൂൃപയാത രക്ഷ, ഇതെന്നാശ്രയം 
യേശുസവ്യനരക്കായ് മരിച്ചാനെനിക്കും 

ജീവ പുസ്ത കത്തിൽ 
ഏന് നാമമെഴ്ചതി 

കൃവ കുഞ്ഞാട്ടി൯ പക്ഷത്തില് 
ചേത്തെന്നാധി പോകി കൂവ, 

൨൨൮ ൩൨൦൭ 

ക30 
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ി 

സ്വ൪ പാതയിലെ൯ കാല് 
ഗമിപ്പാനേ പഠിഷ്ട് 

സവ്യനിറപുമുണ്ടതാത 
ദൈവാശ്രയംകൊട്ടട് ___ 

കൂവ ജപ്പം ചെയ്താ 

വശമാകി എന്നെ 
കൈവിടാതിന്നയോളം താ൯ 

ഭദ്രം പഠലിച്ചെന്നെ__ 

കൃപ ഭദൈവബലം 
എന്നുമജില്ലതട്ടെ 

എന ശക്തി മുററും എന്നാമും 
നി൯ വകയാകട്ടെ__. 

(൦൩5൦02൭0൦൩ 

പ്രതിഷ്ട 

5. 
സ്വീകരിക്കെ൯ ജീവനെ 
നിനക്കായെന്നേശുവേ 
ഓരോ ശ്വാസത്തോടടം ഞാ൯ 
ചൊല്ലട്ടെ ഹല്ലെല്ലയാ. 

സ്വികരിക്കെ൯ കൈകഥലെ 

ചെയ്യാ൯ സ്നേഹ ക്രിയയെ 
കാലുകളും ഓടെണം 

നി വിളിച്ചാത തല്ക്ഷണം. 

സ്വീകരിക്കെ൯ നാവിനെ 
സ്കൂതിപ്പാ൯ന് പിതാവിനെ 
സ്വരം അധരം സ്വ്ൃം 

നില്ല ന്നു നിനു ദൂതരായ് . 

സ്വികരിക്കെൈ൯ കണ്ണുത്തെ 
കേഷപ്പാ൯ നിന മമ്മങ്ങകെ 

കട്ട്ിന്നായ് പ്രകാശം താ 
നിന്നെ കാണ്മാന് സവ്ൃദാ. 

സ്വീികരിക്കെസ ബുദ്ധിയെ 

ഗ്രഹിപ്പാ൯ നിന് ശുദ്ധിയെ 
മനശ്ശക്തി കേവലം 

നിനക്കായെ രിയണും. 

൫8 

കൂപ്പ 

കൃപ 

കുവ 

൨൩. 
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സ്വികരികെന൯ ഹൃദയം 
അതു നിശ സിംഹാസനം 
ഞാ൯ അല്ല എനു രാജാവേ, | ദു 
നി അതില് വാഴേണാമ. 

സ്വികര്ക്കെ൯ സമ്പത്തും 
ഏറ പൊന്നും വെള്ളിയും, 
വേണ്ടാ ഭൂമിയില് ധനം 
എ൯ നിക്ഷേപം സ്വഗ്ലത്തില്. 

സ്വികരിക്കെന൯ യേശുവേ, 
എന്നെ തന്നേ പ്രിയനേ, 
എന്നെന്നേക്കും നിനക്കു 
ഏന്നെ ഞാ൯ പ്രതിക്ട്ടി കും 

1൩96: 7 വ 00722148 ൧0 7/0 ൨൧൦0൭6 (൨൦ 

രക 

1), 7, 

ആത്മ ദേഹി ദേഹത്തെ 
കാഷ്ച്ചയായ്ക്കുക്കുന്നിതാ 
നിന് ,മ്പില് ഞാനം യേശുവേ 
എന്നും നി൯വക ആവാ൯ 

പിീഠത്തിന്മേല് എന്നെ ഞാ൯ 
വെഷ്ച തിക്കായ് കാക്കുന്നു 
കാത്തു കാരആതിരിക്കുന്നെ ൩൦൭ 
തീ ഇറഞ്ങാ൯ നോക്കുന്നു. 

യാഗപീഠത്തില് നാഥാം 
ഞാ൯ സമസ്പം നിയ സ്വന്തം; 
നിന്േറതായയി് കാത്തീടുക 
കുല്ൃത്ഭാതെ൯ വിശ്വാസം. പീഠ 

യേശുവേ എസ രക്ഷകാം 

നിന നാമം ഏന്നാശ്രയം 
രക്ഷഡ്കുയ് നോക്കുന്ന്താ ട് 
നി൯ മൊഴി ഹഎ൯ ശരണം പീഠ 

പാപത്തിന്നധി കരേം 
തന്നില്നിന്നു വിട്ടു ഏന് 
അംഗത്ങമെ നിശ കരം. 

തന്നില് ഏല്ലിച്ചിടു മന്നന് __ പീഠ 

ദൈവ സേവ ചെയ്താനും 

ജയമോട്ട പാപത്തെ 
കാല്കിഷിര മെതിപ്പാനും 
തൃകുയ്യില് ഏല്ലിക്കുന്നേ__ പീഠ 

പ 

പഠ സന്തോഷം 

൨൩. 

1൮൩൦: .4/77ല/൭ / 6777 /0 /൭൧൭ / 

1), 88, 78. 

! മേദിനിയില് ശുഭമാനി 
ദേഫത്തി൯ ആരോഗ്ൃത്തില് 

പാത്തീടടന്ന കാലം ഏല്ലാം 
കത്താവിരു സന്തോഷികു ; 

അ൯ന്പറുള്ള രക്ഷകന൯ മൂലം 
നി൯ പാപമമാചനമംം 

വിട്ടെടുപ്പ ലഭിക്കുമ്പോഠം 
കത്താവിര സന്തോഷികു. 

യേശു സ്നറേഹിപ്പോക്കുണ്ടാകും 
ശാസ നാ ശിക്ഷയുമെ, 

വിശുദ്ധിക്കവ൪ നാധ്ധതോറും 
അംശികഠം ആകുപാനായ് 

വേദവചനം സദാ നി൯ 
സന്തോഷമതാകില് നീ 

കക്ടാനാഭവങ്ങളിലും 
കത്താവിരു സന്തോഷിക്കും. 

സമ്പത്തു നശിക്കും ദേഹ. 
സെരഖ്യം ഇല്ലാതാകുമേ, 

ചാച്ചക്കാര അകന്നിട്ട്ം നി൯ 
ഒരിവന്൯ പഠനന്നുപോകും ; 

യേശുകിസ്മു ഇന്നലെയും 
ഇന്നും ഫൂന്നേക്കം അവ൯ 

തന്നേ; നി൯ അംശം താള് ഏന്നും 
കത്താവില് സന്തോഷികം 

യേശു അനുദിനം നിനൌൊ 
ആശ്രയം ആയിടട്ടെ ; 

തന്നുടെ സംന്ധശ്ടുത്തില് നി 

ഫൂന്നും വസിഷ്ചകൊശക ? 
ജരിവ മരണങ്ങളിലം 

കൈവിടാ നിന്നെ അവ൯ 

നിതയ കാലവും നിനക്കു 
കുത്താപി മ സന്തോഷിക്കാം. 
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1ന൦ : 7/൦ വ൦൧൧/ ൧൮56൧൨20. “0 7൧൧൮ ൪൭. 

0. 8. 7. 1., 14. 
൧൦ ഏപ്പോഴ്ചം ഞാ൯ സന്തോഷിക്കും ൧: എ൯ രക്ഷകാ ഏന് ദൈവമേ 

ഹു൯ യേശു എനെറ ഗാനം 

എല്ലാടവും ഞാ൯ ഘോകഷിക്ടം 
എന രക്ഷാകസെറ ദാനം: 

യേശുവേ. സ്വശ്ലുത്തില് നീ 
ഹസെറ നാമം ഏഴ്ച്തിം 
ആരും ഏടുക്കാത്ത ംരം 

ഭാഗം ഫ൯ സന്തോകംം 

നി രാജ്കൃത്തിന്നു അന്യനായ് 
ഞാന് ഭൂമിയില് ഉഴന്നു, 

ന്! വന്നപ്പോഗ്ം ഞാസ൯ ധന്യനായ് 

നിന്നില് ആയ നാശ ഭാഗ്യമേ, 
എ൯ ഉള്ളത്തി൯ സന്താഷത്തെ 

എന്നും ഞാ൯ കിത്തിച്ചിടട്ടെ. 

ഭാഗ്യനാഗം ! ഭാഗ) നം! 

യേശു എന പാപംതിത്ത നാഗം 
കാത്തു പ്രാത്ഥിക്കാറാക്കി താ൯ 
ആര്തു ഫഘോഷിക്കാറാക്കിതാ൯ 

ഭാഗ്യ നാമം ! ഭാഗ്യ നേം ! 
യേശു എ൯ പാപംതിത്ത നാഥം 

വ൯ക്രീയ എന്ന് ത നടന്നും ൨: 

പ്രവേശനം നി തന്നു-- യ്യേശു കത്ത൯ സെറം ഞാ൯ അവന്െപെറ ; 

താന് വിളിച്ച, ഞാ൯ു പി൯ചെന്നു മഹത്വം ഉജ്ള രക്ഷകാ, 
ഡം ക സ്വികരിച്ചു തന൯ ശബ്ദത്തെ. നീ തന്നേ സ്വ. വാതില് ; ി നി ളള] 

ര ൩ ത) 

സ്വഗ്ലിയ ഗീതങ്ങം സദാ പ് 

മുഴങ്ങുന്നു എന് കാതിത്.. യേശു |, സ്വസ്ഥം ഇല്ലാത്ത മനേ, 
4 

രം ലോകത്നിനെറ മനവും | യും; നി ആശ്പസികും 
ഴി  പേക്ഷിയാതെ അവനെ ഹൃനിക്കിലാഞ്ഞാല് എഎശ്തശു ക ന്തു 

സ്വശ്രയ പേരും സ്ഥാനവും ന ല്്നാു* 
തരും എ൯ ദിപ) ബന്ധു-- യേശു റ 

ഹഫഎ൯ നാമം മാഷ്ടുകള വാ൯ ₹ സ്വര്പൃരം രം കരാഠിന്നു 
പിശാചിന്നതസദദ്ധ്യ , സൂക്ഷ്മി നില്ലക്ൃന്നെ൯ മനമേ 

എ൯ യേശൂ ശക്തന് കാക്കും താ൯ പം: ന പു 
ത൯രക്തത്തി൯സമ്പാല്യം _യേശു നര രപ 

ഭാഗ്യ നാഗ 
മുതൃവി൯ കാലം അടുത്താല് 

ഇങ്ങില്ലോരു ഭയവും ൫, സ്പൌടാഗ്യം നല്ലം ബാന്ധവം 

കരിസ്മ വി ജീന ആകി | വാഴം നി ജിവകാലത്തിരു , 

മരിക്കുന്നതു ലാഭം__ യേശു ക്രി.വ ശുവിരു എ൯ ആനന്ദം 
പാട്ടം ഞാ൯ അന്ത്യ കാലത്തുംം 

അനേകര് വിധി കേശക്കുമ്പോറം ഭാഗ്യ നാം 
ആശ ഇല്ലാതെ വിഴ്ചം 

എനികോ ക്രിസ്മവിന്െറ ചൊല് | ല് 
നിര്യമനന്ദമായി തീരും... ഭയശു | 235 ൨൩൭൫ 

സന്തോഷമേ, സന്തോകുമേ, റ റ ൮0൦: “ ൧/൧ 0/7 മ്ലേ൯ തരമവത്തിന്നു സ്ോത്രം ൨ ൧5൧70770 

എന് ജീവനാം എ൯ യേശുവേ, മൂട്ട. 
നിയും സ്ത്കതിക്കു പാത്ര -- യേ $ ഷ |. യേശു എ൯ സ്വന്തം, ഫല്ലെലൃഷ്യ്യാ 

| എന്നുടെ ഭാഗ്യം ചൊല്ലിക്രടടടാ 
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പഴയതെല്ലാം ക്ഴിഞ്ഞുപോയ് 
കണ്ടാദും സവ്യം പൃതിയതായ് 

എനിക്കു പാട്ടം പ്രശംസയും 
ദൈവ കുഞ്ഞാടും ത൯ കുരിശും. 

യേശു എയ സ്വന്തം, ഹല്ലെല്ലയ്യ്യാ 
തിന്ന എന് ആന്ധ്യം, നീങ്ങി രാവും 
ഇരുട്ടി൯സ പാശം അറുത്തു താ൯ 

ജിവ്പ്രകാശം കാണുന്നു ഞന്േം 

എനിക്കു__ 

യേശു എന്൯ സ്വന്തം, ഹല്ലെല്ലൂയ്യാ 
തുറന്ന സ്വഗ്ലം കാണുന്നിതാ 
പാപം തറന് നിക്കി രക്തത്തിനാതം 
ദൈവ കുഞ്ഞാക്കിം തആആത്മാവിനാല്. 

എനിക്കു 

യേശു എന സ്വന്തം, ഹള്ലെല്ലയ്യ്യാ 

രം സ്നേഹ ബന്ധം നില്ലും സദാ 
മരണ്ടത്തോള.ം സ്നേഹിച്ച താ൯ 
നിതൃതായാഭം സ്നേഹിക്കും ഞാ൯ം 

ഹൂ നിക്ക 

യേശു ഉമു൯ സ്വന്തം ഹള്ലെല്ലയ്യാ 
നിന്െറ സമ്പാദ്യം ഞാനു രക്ഷകാ 
നീ എന് ക്ത്താവും ന്നേഹ്തനും 
ജിവദാതാവും സകലവും. 

ഹനിക്കു- 

൧36 

17൦: 1776 04 07 //6൦ 70൧൧0025" 

ഉറ്ലം 8. 8. 

യേശുവെ ഞാന് കണ്ടെത്തിയേ 
വില ഏറിയ മുത്തിവ൯ താ൯ 

മോദ ഗീതം ഞാ൯ പാട്ടമേ, 
യേശു ഏത്ര നത രക്ഷകന്. 

൨൩൬ 

ഠോ: 

പ്രവാചക പുരോഹിത൯ 
ശക്തിയില് വാഴ്ടം രാജനും താ൯ 

മാ ഗുരുവായ് പ്രകാശിത൯ 

ദൈവ മുമ്പില് എ൯ ആചായ്യ൯. 

കത്താധികത്ത൯ മനുവേരു 
രാജരാജ നീതി സ്മഷ്യനും 

സുഖം ത൯ ചിറകടിയിത 
ഉണ്ടേ സംഘ്ൃണ്ണും ആയെന്നും: 

5124104395 ൧1൬ നുസ് 

[ 

൫. 

2.37 

ഠ് * 

൨: 

രം 

എന് യേശു ജിവ വൃക്ഷം താന് 
ദൈവത്തി൯ തോട്ടത്തില് വളരും 

തന് കനി എന്നാഹാരം താ൯ 
അതിന്നില സുഖം തരും. 

എ൯ യ്യേശു ഭക്ഷണ പാനം 
ഓമ്മധം സെരഖ്യവുപ അവവ൯ തനേ 

കിരിടം സന്തോഷം ബലം 
ധനം മഹത്വം യേശു താന്, 

എന് താതനും സ്നേഹിതനും 

സോദര൯ പ്രിയനും തലവന് 
എ൯ ആലോചനക്കാരനും 

സ്വശ്ശൂ. കായ്ക്യസ്ഥനും അവന്. 

സ്വഗ്ഗങ്ങളിനു സ്വഗ്ലം യേശു 
പന്തു ചൊല്ലേണ്ടു ഞാ൯ ഇനിയും 
ആദി അന്തം യേശുക്രിസ്തു 
ഹാ താ൯സ്വ്വത്തി൯ സവ്വവും. 

൨൩൭ 

* 2 ലിക് 7707൦ 7.0൨" 

ട്ട 
കത്തനില് ആത്തു സന്തോക്കികു 
ചിത്തത്തില് സത്യ മൃമഭ്ഭാരെല്ലാം 
തന്നെ തിരഞ്ഞെടടത്തവരേ, 
വാകുലദുഃഖത്ഭക പാക്കക 

കത്തനിത, കത്തനിത, കത്തനില് 

ആത്തു സന്തോഷിക്കു 
കത്തനിതം ക്ത്തനിതം, കത്തനില് 

ആത്തു സാന്തോക്കിക്ക, 

അവന് താ൯ കത്തനെന്നാക്കുക 

വാനിലും ഭൂവ്ലും നാഥ൯ താ൯ 
വചനത്താല് ഭരിക്കുന്നു താ൯ 

“ബലവിരരെ! പിട്ടെടുപ്പാ൯--കത്ത 

നീതിക്കായുള്ള പോരാട്ടത്തില് 
ശത്രരവി൯ ശക്തി വദ്ധിചാലും 
കാഷ്ഠ മഞ്ഞു ദൈവസൈസ്പം 
ശത്രുസൈന്യത്തെക്കാദം അധികം--ക 

ചകലില് ഇരുഠം നിന് ച്ചററിലും 

രാത്രിയില് മേഷഘങ്ങഗം നി :ന്മലും 
വന്നിട്ടുമ്പോഠം നി കുലുങ്ങിടാ 
ആശ്രയികേശുവെ ആപത്തില്. കു 
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൫. കത്തനില് ആതു സന്താഷ്ചിക്ു 

കിത്രിച്ച ഘോഷിക്ക ത൯ സ്തൂതി 
വാലദ്യത്തോടട ചേത്തു നിന് സ്വരം 
ഹല്ലേല്യ്യാ ഗിതം പാടുക--- കത്ത 

സ്വഗ്ലൃത്തിര സാന്താഷം ഉണ്ടിന്നേരത്തില് 

നക്ടുമായിപ്പോയേരോടിതാ 
നല്ലിടയന് തേടിച്ചെന്നു കണ്ടു തന് 

മു് 0൦ 0൧ല/5 0 40൯2. 

10, 1. 

൧ 

തോളിലേററിക്കൊണ്ടു പന്ന ഫോ ൩. 
൭ദൈവദ്മതരേ ! പാടിടടവി൯ 
സ്വർ പിശുദ്ധരരേ നിങ്ങഠം ആഫ്ണ്റി൯ 
രക്ഷിതാവിനു തആനന്ദം മഫത്തരം 
ഫോകിക്കേണം നാമെല്ലാവരും: 

൨ 

സ്വഗ്ലത്തില് സന്തോഷം ഉണ്ടിന്നേരത്തില് 
രക്ഷപ്പെട്ട പാപിക്കായഹോ 

സ്വറ്യുതാത൯ ഓടിവന്നു ട൯ ഇതാ 

സ്നേഹമോടെ ചുംബിചിടുന്ന__ ലല 

൩. 

സ്വഗ്ലത്തില് സാന്താഷാം ഒണ്ടിന്നേരത്തില് ൧40 
അങ്കി മേതത്തരം കൊടുത്തു ട൯ 

മോതിരം പവിരല്കചം പാദരക്ഷയ്ക്യം 
മോദമോടെ താതന് ഏകുന്ന ദൈവ 

രവ 

സ്വശ്ലത്തില് സന്തോക്കം ഉണ്ടിന്നേരത്തില് 
അക്രമങ്ങളാല് മരിച്ചവ൯ 

ജിപ൯ പ്രാപിച്െന്നും സ്വഗ്ലൂരാജ്യത്തില് | 
ദൈവപൈതലായി ഭവിച്ചിപ്പോഠ __ 

ദൈവ 

സമാധാനം 

൨൩൯ 

മേ 

239 

0. 0, ഗ്. 

ആരുടട ചിന്ത ദൈവത്തില് 
സ്ഥിരപ്പെടുന്നു വോ, 

ഏറാം സമാധാനത്തില് താ൯ 
കാത്തിടും അവനെ ; 

ഥാർ 

വേദപ്രമാണത്തെ എന്നും 

സ്നറേഹിക്കുന്നവക്കു 
നല്ല സമാധാനം ; (അവക്ക്) 

ഇല്ല വിരുദ്ധവും. 

യാതെന്നിനെക്കൊണ്ടുമൊരു 

ചിന്താക്ുലം എന്നേ 

സ്ലോത്രത്തോടെ ആവശ്യങ്ങകം 

കത്ത മുമ്പിത വെക്ക 

സവ്യബ്ഭ്ധിയും കവിയും 
ദൈവസമാധാനം 

ക്രിസ്മൂയേശു വിത കാത്തിട്ടം 

ഉള്ളം നിനവുക൦. 

ദൈവത്തിനു കല്ലനകമെ 
ചെവിചൊണ്ടിടടകില് 

നി൯ സമാധാനം നദിപപോല് 
വ൯ സമുദ്ധിയാമേ ; 

സതൃസമാധാനപ്രഭ 
ക്രിസ്മു വാഴ്ചം ചിത്തെ 

സവ്യദാ വാസം ചെയ്യന്നു 
ദിവ്യ സമാധാനം. 

12, 000: 
സ്ഥാധുനം ഉണ്ടാക്കു ന്നോ൪ 

ഭാഗ്ൃവാന്മാരത്രെം 
ദൈവത്തിനു പൂത്രന്മാരെന്നു 

വിളികപ്പെടുമെ ; 
എകമനസ്സ്റോടിരിപ്പില് 
സമാധാനത്തോടെ 

സ്നറേഫസമാധാന ദൈവം 
എന്നും ഉണ്ടാഠ ക്രടെം 

ൂക്ടുന്മാക്കു സമാധാനം 
ഫുല്ലൊരു നാളിലും 

ക്രിസ്കുവില് ഉള്ള വക്കുണ്ടു 
നിത്ൃയസമാധാനംം 

ദൈവാത്മാവിനെറ ഫഷ്മലമാം 

സ്നേഫസമാധാനം 

നിങ്ങളി൯ ഫുദയങ്ങകളിത 
വാഴ്ചക്യും വേണം. 



മു 

രം 

൧41 

[രം നി 

51240419 ൬൯% 7120൬ 

ദൈവത്തിന് രാജ്യം സന്തതം 
നീതിസമാധാനം 

ആത്മാവി൯ സന്തോഷമത്തും 
ത൯ മക്കഗക്കേവക്കും ; 

തനെറ സമാധാനത്തിന്നു” 
വിളികപ്പെട്ട നാം 

എല്ലാരോടും സമാധാനം 

പിന്തുടന്നിടെണം. 

ദൈവവചനത്തെ എന്നും 
സ്സേഹിക്കുന്നേവക്കം 

മാ സമാധാനം ധേശൂ താ൯ 
അവരില് വസിക്കും ; 

സമാധാനത്തി൯ കത്താവു 
അവകെല്ലായ്ക്കോഴ്ചം 

എല്ലാവിധത്തിലും തന്െറ 
സമാധാനം നല്ലം. 

൨൪൭൧ 

" 72൧ എല 7൨൪൧" 

1: 
സമാധാനം; ഘണ്ണ സമാധാനം 

സത്യമായ് ലഭിച്ച്ടും നിനക്കു 
സങ്കടം നീങ്ങും ഇരുണ്ട ലോകെ 
സവ്ൃവപൂം യേശുവിന രക്തത്താലെം 

സമാധാനം ഘൃണ്ണ സമാധാനം 
സകല നേരത്തും ഉണ്ടാകുമേ 
സാക്മ്മരേ യേശുവിന്നിക്ടും അറിഞ്ഞു 
സാധിപ്പാണ ജാഗ്രത ആയിരുന്നാല് 

സമാധാനം എണ്ണ സമാധനേം 

സഭാ യേശുവില് വസിപ്പവക്കു 
സഹിക്കാവതല്ലാത്ത വേദന 
സഫിപ്പാ൯ ഇട വന്നു എങ്കിലും. 

സമാധാനം പഫ്ലണ്ണ സമാധാനം 

സഖിമാര മാറി നില്ലന്നാ കിലും 
സ്റ്റേഹിത൪ മലരെ ആയി ചോകിലും 
സ്റ്റേഹമാംയേശുവെ ചാരികൊണ്ടോല്. 

സമാധാനം ഘൃണ്ണ സമാധാനം 

സമീപെ മൂത്യ പാശം കണ്ടാലും 
സവ്യശക്ത൯ യേശു മുത്യഞ്ജയ൯ 

സ്വ൪ സമാധോനത്തില് പിമിക്കുന്നു . 

ലാ 

ന ാാാിന്തതതരതതതതത്തതതതതത്തതത്ത്ത 

"17൭൭൦, /7൦ 400065 75 700" 

നം 
ച: കുത്താ കൊട്ടങ്കാററടിച്ചു” 

ഓമകങ്ങളു യരുന്നേ 
മങ്ങൂന്നിതാ കാ൪കൊണ്ടു വാനം 
താങ്ടും തണുലുമില്ലെ 
ഞങ്ങമെ നി കൈവെടിഞ്ഞോ ? 
ഞങ്ങ കടത മദ്ധ്യേ 

മുങ്ങിചാകുമി പ്പോ ലൊന്നാകെ നി 
ഇങ്ങനെയു -ങ്ജുന്നോ € 

കാറഠു തിരകളെന്നിഷ്കം ചെയ്യം 
ശാന്തം കൊ 

കടലിലക്ുതരി൯ കോപമോ 
ഭൂതമോ നരരോ എന്താകില്ംം ഹേ, 
പാനഭ്ൂമിയാഴികഗ നാഥനെറ 

വാസകുപ്പല് മുക്കവാന് സാദ്ധ്യമോ? 
സ്വ്വമെന്നിക്ടം ചെയ്യും മുദാം 
ശാന്തം, ഹേ; ശാന്തം കൊഴ, 

സവ്ൃമെന്നിക്ടമാശു ചെയ്യും 
ശാന്തമാക 

ആത്മ വിവശനായ് നാഥാ 
താപത്തില് കുമ്പിടന്നേ൯ 
തപിക്കുന്നെ൯ ചിത്തം ശാഡ്മഷമായ് 

ഉണെനന്നെന്നെ രക്ഷിക്ക 
വാപരരിജ തിരകമെ ൯ 

മീതെ കവിയുന്നേ 
മുങ്ങി നശിക്കുന്നേ൯ പ്രാണനാഥാം 

പിടികെന്നെ; വാ വേഗം--കാഠഠു 

. തീന്ര ഭയം സവ്യം നാഥാം 
വന്നു ശാന്തം വാരിധൌ 
ശോഭിക്കുന്നു സൂഷ്യ൯ കടല് മേരു 
സ്വഭാനുവും ഹൃദയ 
താമസിക്കിഫെ, രക്ഷകാ 
താനേ വിടാതെന്നെ 
സാമമാദം തുറമുഖം ചേന്നു ഞാ൯ 

ഇമെക്കും ഭാഗ്യതിരെ- കാഠഠൂ 
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€. 1. 

ചം എന്നാത്മ രക്ഷക൯ യേശു 

ഇന്നുമതത എന്നും 

എ൯ ഹൃദയ സിംഫാസനെ 
മാ ര: നായ്ക്കാഴ്ം 

൨. തന് തോമളിത ആധിപത്യത്തെ 
സന്തതം വഹിച്ച 

ഓരോ നിമിക്ഷലും എന്നില് 
മാ രാജനയ്ക്കാഴ്ചം. 

൩: എന് സ്വയം ഫപ്പോഴ്ചം തന്െറ 

കൃശിരു തറച്െല്ലാ 
വൈരികമെയം വെന്നേശു 

മാ രാജനായ്ക്കാ്ടിംം 

രംഭ ഫു൯ ക്രിയ വാക്കു നിനവു 
രാഗ മേ-ഫങ്ങമ മേല് 

കാരു ണ്യരക്ഷകന് യേശു 
മാ രാജനായ്ക്കാഴ്ചം. 

൫.൦ പൊ൯വെടഭളിയാദിയാമെസെറ 
സപവ്വയ സ്വത്തിന്മേലും 

എണ്ണുമായനുദിനം താ൯ 
മാ രാജനായ്ക്കാഴ്ചം. 

2.44 

൭, 14. 

ഴേ $ ഞാ൯ ഭിനംതോറും എ൯ 

ആഭദാഥ് സ്വഭാവം 

ദുത്യപിന്നേല്ലിചിടട്ടെ 

ക്രിസ്ത്കപി൯ ക്രൂശിന്മേര. 

൨. അവ൯ വലരെണം 

ഞാനോ കുറയെണം 
എന്നിലെ യേശു സാദൃശ്യം 

ഏന്നും വഷ്ധികുട്ടെ. 

൩. ഏന് ശരിരത്തിനെറ 

ു(ടവൃത്തികളെ.- 
ആത്മാവിനാത അനുദിനം 

ഞാന് മരിപ്പികുട്ടെ, 

ടയില്” ൭൩0 01൦01൦൩൦ 

൨൪൩. 

൨൪൪ 
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| 
ഥം 

ര. വിശ്വാസം മൂലമായ് 
യേശുവേ, നാശക്കുനുഗം 

നി൯ പുനരുത്ഥാനശക്തി 
ഞാ൯ പ്രാപി ക്കേണമേ. 

ര 
നിന് തിരുരക്തം ചിന്തി നി 
പിണ്ടെടുത്തെന്നെ യേശുവേ, 

അത്ഭുതമാം രം സ്നേഹത്തി (ന്ന് ) 
എന്തു തരും നിനക്കു ഞാ൯ം 

നീ എന്നെ പിണ്ടുകൊണ്ടെതു 
നി൯ മഹത്വത്തിന്നാ കയാത്. 

എന് പ്രിയനാഥനേ ഇതാ ! 
അപ്ല്റിക്കുന്നു നിനക്കെന്നെ. 

വാസം ചെയ്യിടടകെന്നില് നീ 
യേശുവേ, നിന് തിരുഹ'തം 
നി൯ ആവിയാല് ക്ഷണം പ്രതി 
എന്നില് നടത്തിടെണമ്മേ. 

മേന് ഹൃഭയത്തി൯ ഏണ്ണമാം 
സ്റ്റേഹത്തെ നാഠതോദും പ്രിയ 
രക്ഷകനേം നി൯ സന്നിധൌ 

വെക്കേണമേ കാഴ്ടയായി ഞാ൯. 

എന്നിത നി വാണീടെണ32ം 
മന്നവന്നയി് ദിനംപ്രതി 
ലോകത്തില് നി ജിവിച്ചപോല് 
ആകേണം എന്െറ ജിവിതം. 

(ഭവിതനിന്നെന്നെ ദൈവമേ, 
നി വിളിക്കും മമ്പില് അ ഹൊ 
രം വാഞ്ച സാധിപ്പാ൯ ഏന്മേല് 
ആവസികേണമേ കുപ. 

൨൪൧൬ 
“2൧ ൫0൪, ൮൩ 772/൧ല൦, ഥം 7 ത 

8. 8. 8. 4. 

സ്വഗൃഹം വിട്ട ദൂരത്ത് 
ഞാനു ന്നാത മനഃ ഏവ്യം 

ചെൊല്ലട്ടേ, താതാ “ഏവം നി൯ 

ഇഷ്യംപോലെം ” 



904 824043 ൧11൯01 നന്ന 

൨. പാത ഇരുധം ക്ലേശാവഫം ; ൩. 

ഞാന നാ സത്തുക്ടു൯ പ്രശാന്തന്, | ഞാ൯ സ്റ്റേഹിക്കും ജിവ മരണുത്ഭമില് 
 ഭിപ്യം എ൯ ജപം ; € താതാം നി൯ 

ഇക്ളംപോലെ. ? 

൩. ഇഷ്യബന്ധുക്കഗ വേരപെട്ടും 

തനിച്ചിരുന്നും ഖേദിക്കെ, 
സഹിച്ചു ചൊല്ലും : താതാം നി൯ 

ഇക്കംപോലെ.” 

രംഭ മരിപ്പതെന്തും ഏല്ലിപ്പാ൯ 
കല്ലിക്കില് അല്ലതെന്്റതു 
നിനേനതു തന്നെ “താതാ നി൯ 

ഇദ്ജംപോലെ.” 

൫. ക്ഷിണ്ചതാമെന്നുമളത്തില് 

ആശ്വാസ്പ്രദന൯ വസിക്കില് 

ദൈവമേ, പിന്നെ നിന്നുടെ 

ഇദ്ളംപോലെ " 

൬. നിന്നി കത്തിനൊത്തെനേറതും 

എന്നും പുതുക്കി വിഫ്മുങ്ങറം 

നിക്കാകെ ചൊല്ലാന് € താതാ, നി൯ 
ഇദ്ജംപോലെ.” 

൭. കണ്ണൂനീരോടു ഞാനി ജപം 
മണ്ണ്ണിത നമിച്ച തിന്നിട്ടു 

പി്്്ലും പാട്ട “താതാം നി൯ 

ഇക്ഷംചോലെ.' 

൨൭൦൭ 247 

2൧൮ 75, 7 70൪൦ 7൧൧൧ ' വ 

ലര, 

൧ 

ഏഎ൯യേശു എ൯പ്രിയ൯ എനിക്ക ട്ളറ൯ നീ 

നി൯ പേക്ക വെടിയുന്നു പാപോല്ലാസം 

എന് കാരുണ്ട) വീട്ടെടുപ്പു രക്ഷ നീ 

ഫൃപ്പോഠം സ്നേഫിച്ചോ (ഞാ) ആയതി | 

പ്പോഠം തന്നേ, 

൨ 

ഞാ൯ സ്നേഹിക്കുന്നു നീ മു൯ സ്നറേഹിച്ചെന്നെ ര.: 

എന് മോചനം വാങ്ങി നീ കാല്വറിയില് 

ഞാന് സ്ക്േഹിക്കുന്നു മു മുടി ഏററതാല് 

ഏഎപ്പോഠം സ്സറേഹിച്ചോ (ഞാ൯) ആയതി- 
പ്പോഠം തന്നേ. 
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ഞാന് ജിവി ഒടംനാശയഹന്നും വാഥ നിന്നെ 

 എ൯ ഗാനം അന്ത്യവായു പോകുമ്പോഴും 

എ പ്പരം സ്നേഹിച്ചോ (ഞാ൯) ആയതി- 
പ്പോ തന്ന 

ര 

അനന്ത പ്രമോദമോടെ സ്വസ്ലത്തിര 
വണങ്ങി കൊണ്ടാടും നിന്നെ ഏന്നേക്കം 
 ഞാ൯ പാടിടും മിന്നും മുടി വെച്ചമ്ങു 
 എപ്പോഴം സ്റ്റഹിച്ചോ (ഞാ൯) ആയതി 

പ്പോഠം തന്നെ, 

൨ത്൮ 

പി 

ഭൈവത്തി൯ ഹിതം അനുസരിപ്പതു 
സവ്യൃയാഗങ്ങളെ.ക്കാഗ അഫൊ 

ഏററം നല്ലാരാധനയതു പോലെ 

മറഠറൂപാസനയില്ല നൂനം. 
കത്തനേ-എഏണ്ണ മായി 

ചിന്ത വാക്ട ക്രിയയിലുമേ.- 
സന്തതം നിന്നെ അന്സരിച്ചി_ 

ടാ൯ 

നിന് തുണ നല്ലെ,നിക്കു സദാം 

യേശുരക്ഷകന്൯ ദൈഃവക്ടും അതിന്നു 
ശിലെ മരണാത്തോള. വും 

അന്സരിച്ചതിനെ 

അനുകരികു എ൯ മനമേ. 
കത്തനേ--- 

വേദവാകൃങ്ങഴം എല്ലാ ദിവസവും 

ശോധന ചെയ്യ വിശുദ്ധമാം 

ദൈവത്തിന് ഹ് തം സവ്ൃകായ്യത്തിലും 

ചെയ്യോക്കെല്ലാം ശുഭം സ്വാം 

കത്തന-- 

അനുസരിപ്പോക്ട ദൈവം തന്നാത്മ- 

ദാനത്തെ നല്ലന്നു നാവായ 
സ്വ വൈരികമെ.യും ജയിച്ചവ൪ൻ 

ജീവനില് വാണിീട്ടുന്നു സദാ. 
കത്തമന.--. 
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ഭം അനുസരിപ്പവ൪ ദൈവമകലായി ൨. തന്നെത്താന് വെട് ഞ്ഞിവിധം 
ദിനവും കൃപയിരു വളരും എന്നെ സ്റ്റേഹിച്ച രക്ഷകാം നി൯ 

ദൈവത്തോട്ടചോദിക്കുന്നതെെക്കെയും മുന്നില് ഞ്ര൯ പ്രതിഷ്ടിക്കുന്നു 

സവ്യദാ ലഭിക്കും അവക്ക എന്നെയും എന് സവ്വപുമേ. 
കത്തനേ-__ 

൬. പുഷ്ടിയുള്ള കോതമ്പുകൊണ്ടവരെ ൩൭ ക്രിസ്തുവേ, നിന്നോടൊന്നിച്ച 

മൂക്കുമായി പോഴഷ്കിപ്പി ദഭമവ൯ ക്രൂശികപ്പെട്ടെ൯ സ്വയം അതു 
പാറയില്നിന്നുള്ള :തനിനല്േ ദിനം ഒരുനാഭു.ം ക്രശിതനിന്നു 

തോറൂമേ തആപൃരാകും അവര്. ഇറങ്ങി വന്നിടരുതേ. 
കത്ത ന--- 

പം പ) എ൯ ഫുദയം അതിന്നുടെ 

249 ൨ ൪൯ സിംഫാസനേ സദാ രാജേനായ് 
യേശു രക്ഷക൯ പാഴഷെണം 

“ 6൧00/)/ /7൧5/7729 മമ ൪൭)" എന്നു വാഞ്ചരിച്ചിടടന്നു ഞാ൯. 

റ്, 
൧ ചേരു മമശുവില് ദിനം ൫൦ ന്൯ കൈയില് ഞാന് ഏല്ലിച്ചതു 

മാരുതശ മാ കഠിനം, എങ്കതനിന്നു നി സ്വികരിച്ചു 

ഏ൯ വിശ്വാസം ഒുബ്ബലം നി൯ പ്രസാദം തൃസകലം 
യേശു താ൯ സ്വാശ്രയം, അ൯ഃപാടെ നടത്തും എന്നില്. 
നാളുക ഗമിക്കിലും, 

മാത്രക പറക്കിലുംം ൬. ഫ്ന ഒന്നും ഇല്ലായ്യുയില് ഞാ൯ 
ഫന്തെല്ലാം ഭവിക്കിലം, നിന്നത് ഘണ്റ്ണമാ യാശ്രയിചചാത 
യേശു തനേ സ്വാശ്രയം. നി൯ ആത്മാവിനാല് ദിനവും 

൨. പാത ശോഭയാം നേരം എന്നെ നി നടത്തും സദാം 

പാടും ഞാന് അത്യധികം 
ക്ഷിണമെങ്കിലെ൯ വഴി ൭: ന്നും നിസഫിതം ചെയ്യിടാ൯ 

യാചിക്കും ക്ഷണം പ്രതി നമളേ. എന്നെ ഹ്ലണ്ണ മാർയല്ലിക്കുകിത 
ന. ആപര്ിത ഞാന് വിളിക്കും. ഏന്മേത നി ചൊരിയും സഭാ 

യേശു നിശ്ത്യയം കേഠംക്കം വന്മാരി പോര അനുഗ്രഹം. 

ഏന്റ ശ്രേഷ്ട സങ്കേതം 
യേശു താ൯ സവ്യാശ്രയം-_ നാളു [വ എന൯ അരുമ രക്ഷകനേ, 

രം ജിവകാലമൊക്െയും ഏഎ൯ ആത്മാവിനു പ്രിയ തമനേ, 
എ ര് 

കല്ലന്തേകാലംവരെ ഞാ൯ ച് നി എന്നിലും 

സ്വഗ്ലും ചേരാനെനന്ബചം എന്നേക്കും വസ്വിമക്ണമേ. 

യേശു താന സവ്യാശ്ര യം നാമ. 
ഡ്. ഈ ഭാഗ്യ തമ ജിപ്പിതം 

ഇപ്പാപി സതതം കഴിപ്പാ൯ു 

250 ൨൫൦ എ൯ പിതാവേ ! നി൯ ഭാസന്നു 
4 അ൯പോടെ വരം നല്ല ക. 

വധ: 1170 7024 ൨ ല്ല" നളം 

ഒ. 9. 8. ൭. 
ഫ$ അത്യുന്നത ദൈവ സുത൯ 

ക്രിസ്തുയേശു ഇഹത്തിരു വന്നു 
തന്നുടെ തിരു രക്തത്തെ 

ചനന്നി ഏന്നെ വീണ്ടെടുത്തു. 
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(ധ്ധിഠിക൩൦൦ ൭൩0 %൦ല്ലാധ് 

ഭിപ്യനടത്തിപ്പും കാവലും 

51240൧19 ൧10101 2൩ന് 
ആ ്..... 

സവ്വദാ ദൈവത്തി൯ 

ടുഷ്ജിവെച്ച ന്്മേല് 
ജിവകാലമൊക്കെയും 

251] ൨൫൧ താന് നടത്തും നിന്നെം 

ലി ൨. നി൯ സ്വയം വെളുത്തു നി൯ 
വ്ഥഥ൦: 7.൧൪ /2000/)/ ///// ക്രമെടടത്തുകൊ്ടെ 

10. 4. 10. 3. 10.10. യേശുവെ പിന. ല്ലുകിത 
| സ ന്ന |__ ഥി 

ച. എ൯ ദൈവമേ, നടത്തുകെന്നെ നി യി സ്യ 

എന്നേരവും, 6. അക്കഷികഠം എടപ്പറഴ്ചം നിന് 
പാരിന്നിരുശ അതൂടെ സ്വറ്ററേ ഞാ൯ | രക്ഷിതാവിന്മേര നീ 

ചേരുംവരെ ; | സ്തക്ഷ്തമഠയി പതിച്ച ത൯ 

നി൯ തൃക്കൈക്ളാത ംരം ഭൂയാത്രയില് | ലക്ഷ്യം നോകിക്കൊധകില് സ്വ, 
സവ്വയദാ എ൭ ടി 8 മേ, 
റ പക്ധാ്യ്് ശുദ്ധതയി൯ ആവിയെ 

൨. നി൯ കല്ലനകഠം നിമിഷം പ്രതി ദുഃഖിപ്പിചചിടാതെ 
ലംഘിച്ച ഞാന് | ഹപ്പോഴ്ചം നീ ത൯ തിരു 

ശുഭ്ധാവിയെ സദാ എസ ദോഷത്താല് ചൊല്പടി നടന്നേ. സ്വയ, 
ദു3ഖിപ്പിച്ചേസ | 
ന ന്നെ നിധ മുയിഷിന്നു | $: ജീവിപ്പിഷിടണതംം 

ദൈവത്തി൯ വിശുദ്ധ 
ഛേദിക്കാതെ നിനു കൂപ നല്ക. ൽ 

വാക്കുകഗ എന്നും ഫ്ൃദി - 
൩. എന്ന്മത്മ ദേഹി ദേഫം സമസ്തം വാസം ചെയ്യുന്നെങ്കില്-- സ്വയ, 

ഏല്ലിക്കുന്നേ൯ (ന്നെ 

നി൯ കൈകളില് ക്ഷണം പ്രതി.എ- ൬. വിണുപോകുമെങ്കിലും 
$ ക്ഷണിക്കാതെ നിന്െറ 

ഇന്നുമുതല് ലു | രക്ഷകന്നുടെ ക്ഷമ 
വേദവാക്യമാം പാതയ തക്രടെ തിന 

വിശുദ്ധാത്മാവു നടത്തേണമ. ലു ചം 

ര. ഞാന് മറ്ന്ാകുന്നു എന്നോക്കുന്നോനേ ൭: കൊന്നിടു കിലും അവ൯ 
ഒന്നിനാലും നിന്നുടെ ശരണം 

രം പാപിയെ ഉപേക്ഷിച്ചിടാതെ | പ്ണ്ണമായ് അവന്െറ മേല് 

അ൯പാട്ട നീ | എന്നും വെക്കുകിത നീ സ്പ 

സവ്യശക്തിയുദ്ള നി൯ സ്ക്റേഫത്താത 
സ്വദ്ുത്തിലേക്കെന്നെ ആകക്രികും 

് % ൨൪൫൩ 

൨(൫൭)൨ |, ം ൽ 
25൧: ൭ (നാഥ ലല 0 7/0 7൦൨/70/00൪൪/ 
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൧- നിത്യനായ യഫഹോപായേ, 
റ്. ര്ട്ട. ലോക: വ൯ കാട്ടിത രരൂടെ 

ചം ദൈവത്തി൯ ഫിതം സദാ 
ചെയ്തതിന്നു നിന്നെ 

എഏണ്ണുമനസ്സ്റോട നീ 
എന്നും ഏലിച്ചിടില് 

ബലഫഹഫിന൯ ആയ എന്നെ 
നടത്തി തയേങ്ങണ2മ 

സ്വഗ്ഗ അപ്പം 

എനിക്കു തരേണമേം 



ം നിത്ൃപാറ തുറന്നിട്ട 
ജീവജലം നല്ല,ക 

അഗ്നി മേഘത്രൂണുകൊണ്ടു 
പാത നന്നായ് കാണിക്ക 

ബലവാനേ ് 

രക്- ന ആകേണാമേ 

. യ്യോട്ടാനെ ഞാ൯ കടക്കുമ്പോഗം 
ഭയം എല്ലാം മാറുക 

മൂത്യപിനെ ജയിച്ചോനേ, 
കാനാനിത കൈകൊടളളക : 

നിന്നെ മാത്രം 

ഞാ൯ എന്നേക്കം സ്ക്തിടംം. 

൭4 

൩6: 7"വഗ്ഥല്/, ഗല ഗര് 

| 11. പ്ലം പ്പി. 

൧ 

യശു ഏന്നുമ്ള നാമം വന് മധുരം 
വിശ്വാസത്താല് ഞാനവനോട ഞഞ്ഞു 
൯ ഭിവനവ൯ എന് കത്താവായതും 
ആജീവനാന്തം താന് എന് സെരഭാഗ്യം 

൨൭൫ 

൨ 
ശോപത്തില് ഞാനാപത്തില് കിടന്ന 
ിശാചിന്നുടെ പശേത്തില് പെട്ടതാല് 
ത്ൃയനായ്ക്കന്നാ൯ ഏന്നെ രക്ഷിപ്പാനായി 
സാഅാനിതനിന്നും പിണ്ടെട്ടത്തവ൯. 

ന്നുടെയാത്മാവെന്നുമ്ളിത പാക്കുന്നു 
ഒന്നുകൊണ്ടുമെ൯ ഭാഗ്യം പോയിട്ടു. 

ര. [൯ | 
൯ വേദത്തില് ഞാന് ധ്യാനിക്കു മ്പോള വ_ 
ന്നോട്ടരെക്കും എന്നും ത൯ മമ്മങ്ങശ 
ന്മൊഴിപോലെ ഞാ൯പ്രാത്ഥിച്ചിട്ടമ്പോഠം 
ക്രേഘാനസംപോല് സ്വ്വം നല്ലുന്നു. 

൫ 

പ്പാരിലെരെറ ജ;പിത ഭാഗൃങ്ങഗം 
പ്പോഴ്ച്ം മദാ വദ്ധിച്യയരുന്നു 

ക്കൂലോകം വിട്ടങ്ങു ഞാ൯ പോകുമ്പോ 

ത്രിത്വത്തിന്നു പി൯ ഞായറാഗ്ഗകഠ 

തന്നു പോറഠും ഭിനംതോദും 

ന 
4 ി 

 ി 

ഇട്ജുംപോലെനെറ കാന്തനെകാണാം 
യേശു ക്ത്താഃവ, 
നി൯ നാമമെന്നിമ്പം 
നിതൃകാലവും. | 

255 ൨൭൫൫ 
ണ്ണ വധം: “1/7 7 വക്ക് 

10%: 

| 

യേശുവിനെറ ആട്ട ഞാ൯ 
ഹു പ്പോഴ്ചം സന്തോക്കിക്കാം 

അവന് എന്നെയും സ്സേഹിച്ച 
ഫൂസെറ നാമവും വിളിച്ച 

നല്ലിടയ൯ താനപ൯ 
ഏഎന്നരുമ രക്ഷക൯. 

ഥഃ 

യേശു കയ്ക്കില് നല്ല കോര 
നമ്മെയും നട ത്തു സ്വോഗ 

നല്ല മേച്ചില് പാലും ചോറും 

ദാഹവും വരുന്നെങ്കില് 
ഒവള്ളം കാട്ടും ഉറവിര. 

ബത്ര ഭാഗ്യമുള്ള ഞാ൯ 
ശ്ന്തു ദൂലം മുഃഖിപ്പാന് 

പല നല്ല നാളി ശേഷം 
വെടിയേണം ഞാ൯ ഈ വേഷം 

എന്െറ പാപ്പു പിന്നീടിരു 
ഇടയനെറ മുടിയിരു. 

% റ് 1൬൦: 270470, മഴ്ട്ക്ഥ ൧0 7/0: 
0 77 

[1 
൧. നളിടയനാം യേശു രക്ഷുകന൯ ത൯ ജീവന് നല്ലി വിഴ്ടെടടത്തെരന്നെ മൂടുക സവ്വവും നാമതോദുൂമേ തിത്തു പാലനം ചെയഷ്യീടുന്നു താ, 
൦ യേശു നല്ലിടയ൯ എന്നെ നല്ല 

മേച്ചില്സ്ഥലെ കിടത്തുന്നു സഭ ശാന്തവെമ്ളങ്ങറംകരികിരു എന്നെ സന്തതം കൊണ്ടുപോകുന്നു അവന, 

| 
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നിതിപഴികളിത നടത്തുന്നു 
സാദരം എന്നെ എന് നളിടയസ 

മുന നടക്കുന്നു താ൯ അനുദിനം 

എന്നെ പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചിടുന്നു. 

തൃ൯ ആടുകടെ അറിയുന്നവ൯ 

നന്നായറിയും ത൯ ശബ്ദം അവ 

സവ്ൃൃശക്തിയുള്ള ത൯ കൈകളില് 

ക്ഷേമമായിരിക്കും അവ എന്നും. 

രാ 

കെട്ടുന്നു മുറിവു രോഗികഥെ 

മുററും സുഖപ്പെടടുത്തിട്ടന്നു താ൯ 

മാധ്വിത കുഞ്ഞാടുകളെ ച്ചമന്നു 

സവ്യനേരവും പാലിചീീടുന്നു. 

രം 

രം നല്ലിടയ സംരക്ഷണയില് 

ഞാ൯ എസെറ ലോകവാസം ക്ഷിച്ചു 

മൃതുവി൯ശേഷം സ്വറ്റെ പാത്തിടും 

നിത്യകാലവും തനെറ മുടിയില്. 

൭ 257 ൨൪൫൭ 

൫൦൩ 1൦: 14020 7൧ ഥ് 

ന ം റം മൂ. /. ം 

എന്നിടയ൯ യേശുവേ 

എന്നെ നി നടത്തുന്നു 

മേഷസ്ധംഭംകൊണ്ടും നിസെറ 

അഗ്നിത്രതൂണിനാലും എല്ലാ 
ആപത്തില് നിന്നും സദാ 

രാപ്പകരു കാടന്നു നി. 

നി൯ കാവലില് പാക്കുന്നേ൯ 

ഭാഗ്യവാനായന്വഹം 

നിന് നിറവിത ന്ന്നെപ്പേഴ്സ്ം 

എ൯ മുട്ടുക ആസകലം 

തിരയു തന്നിടുന്നു നി 

ഏത്ര നല്ല രക്ഷകന്. 

എന്നുടെ അപച്ചേക്ഷയെ 

നി നല്ല്രാതിരിക്കുമ്പേോം 

നിന്നോട ണഞ്ഞിട്ട വാനും 
ഏന്നെ തന്നേ താഴ പാനും 

നിന് കൃപ ദാനത്തെ നി! 

അ൯പോടരുമേണമേ. 

ടന്ന ൧൬൯൩ സന്ന 

കുഞ്ഞാടുകമ്ലെയും ന്! 
നിൻ മാവില് ച്ചമക്കുന്നു, 

നി൯ കരങ്ങമാലെ എന്നും 
താങ്ങുന്നു വിഴാതിരിപ്പാ൯ം 

നി൯ സ്നേഹം ക്ഷണംപ്രുതി 

ആസ്വദിച്ചിടടെ ഞാന്. 

| 

| 
] 

| 
| 

ം 
ലു 1. 

നി൯ കരുണകഠം കുത്താപേ, 

വളരെ കുന്നു 

ഇവയെ ഓാത്തു സദാ ഞാ൯ 

ആശ്ചഷ്യപ്പെടുന്നും 

ഞാ൯ ശിശുവായിരുന്നപ്പോഠം 
ഏന്നെ നി പാലിച്ച് 

എന൯ യൌവനത്തില് നി തന്നേ 
ഏററം സഹായികഷ്ചം 

ഞാ൯ രാഗി ആയി കിടന്നപ്പോശ 
ആശ്വാസം നി തന്നു, 

പാപ ഭൂഃഖത്തിത്നിന്നു നി 
എന്നെ വിടുവിച്ച്. 

൩.൦ 

ഈ ആഴുപ്സറുള്ള നാഗ ഒക്കെ 

നിന്നെ ഞാ൯ പുകഴും 
മേരലോ കത്തില് കത്തനെ ഞാ൯ 

ഏററവും സ്തൂതിക്കും. 

നിനക്കു സ്തുതി ഭൈവമമം 

എന്നേക്കും ഞാന് പാടും 

നിന്നെ സ്മൂതിപ്പാ നിത്വത്വം 

പോരരത്തേതായീട്ടം . 

൧29 ൨൫ 

& ക ത 

൧൧൮0൧ 77007150 ൫0൧ /20// 02 

ട്ട. 78. 

കത്ത൯തന്ന നത വാശ്ചനം 

ആത്തനാം സഞ്ചാര।ക്കായ് 
: സ്വഗ്ലൂയാത്ര നീക്കെ. നിന്നെ 

ഞാ൯ നടത്താം ൭൯ കണ്ണ്ണാരു." 

ഠം 
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൩.൭ 

ഞാന് നടത്താം, ഞാ൯ നടത്താം 

ഞാനു നടത്താം ൭൯ കണ്ണാത 

സ്വഗ്ലയാത്ര നീളെ. നിന്നെ 

“ഞാന് നടത്താം എ൯ കണ്ണ്ണാല്. 

പരീക്ഷകളാത ജിതനായ് 
ധൈധ്യമഠറേറാനായ്ക്കിന്നാല് 
നിന്നില് ധ്വനിക്കെട്ടെന് വിളി 

: ഞാന് നടത്താം ഫു൯ കണ്ണ്ണാത നി 

ഞാസ നടത്തും 

മുന കഴിഞ്ഞ കാലത്തോടെ 

നിനു പ്രത്യാശയററിടിര 
പിന്നെയും കേശ എന് വാഗ്ദാനം | 
“ഞാ൯ നടത്താം എന് കണ്ണ്ണാത? __ 

ഞാന൯ നടത്താം 

അന്ത്യവായു വന്നു ശ് രം 
മൃത്യു നേരഥാകുമ്പോശ 
നി൯ വിശ്വസ്പുനാഥന്൯ ചൊൽ കേശ 

“ഞാ൯ നടത്താം ഏന് കണ്ണാത ? 

ഞാനു നടത്താം 

൨൬൧ 
] 

“ £൦ /ഥ്ല// 77൦" 

1.. 1. 
കത്ത൯ എന്നെ നടത്തുന്നു 
ഛത്ര ഭാഗ്യം സ്വഗ്ഗാശപവാസം 

ഏല്ലാററിലും_ എവിടെയും | 
ത൯ കൈ തഴന്നെ നടത്തുന്നു, 

നടത്തുന്നാ൯-നടത്ുതുന്നാ൯ 
ത൯ കയ്യാല് മാം നടത്തുന്നാ൯ 
ത൯ പിന്ഗാമിയായീടും ഞന് 
തന കയ്യ്യാത് മാം നടത്തുന്നാ൯. 

അതിഭുഃഖ മദ്ധ്യത്തിലും 
ഏദന് ഭാഗ്യനിറപിലും | 
ശാന്തത്തിത തന൯-വ൯ കാററിരുതാ൯ 
ത൯ കൈതന്നെ നടത്തുന്നു നട, 

കത്താ നി൯ കൈ പിടിക്കും ഞാ൯ 
പശ്ചാത്താപപ്പെടാ പിന്നെ 
ഏന്നംശത്തിര തൃഫ്യിപ്പെട്ടം 
ഏ൯ ദൈവം താ൯ നടത്തുന്നു---നട 

നി 

൫1 

ലോകെ എഏനെറ വേല തിത്തു 
നിന് കൃപയാല് ജയം നേടി, 

മുതൃകാലം പേടിക്കാ ഞാ൯ 
യോട്ടാനില് നീ നടത്തുന്നു 

൨൬൧ 

' 770൧) ൭൧7, 2/൧ സഥ൪൦' 

൨. 

7ട, 1. 
ആത്മാവാം വഴികാട്ടി 
എന്നെ സദാ നടത്തി 

കൊണ്ടു പോകും വനത്തില് 
ര്രടെ സാവധാനത്തില് ; 

ക്ഷിണരേ, സന്തോക്ടിപ്പി൯, 
തന് ഇമ്പമൊഴി കേഷംപ്പി൯, 
സഞ്ചാരി! നീ ക്രടെ വാ 

ചേക്കാം നിന്നെ വിട്ടില് ഞാ൯ം” 

ഉഒ്ഭം തള ന്നേററവും 
ആശയററ നേരവും 

ശിത രഭതം കാണിച്ച 
ആശ്വസം നല്ലിട്ടന്നു ; 
ശുദ്ധാത്മാവി൯ പ്രഭയില് 
ഞാനൊലിക്കും നേരത്തില് 
ശത്രുശല്യമൊന്നുമേ 
പേടിക്കേണ്ടാ ഫുങ്ങൂമേ. 

സതയ) സഖി താ൯ തന്നേ 
സവ്വഭാ എ൯ സമീിപെ 
തുണെക്കും നിരന്തരം 
നിക്കും ഭയം സംശയം ; 
കാഠഠുഗ്രമടികിലും 
ഇരു കനത്തിടിലും 
“സഞ്ചാരി! നീ മ്രടെ പാ 
ചേക്കാം നിന്നെ വിട്ടില് ഞാ൯.” 

ആയുക്കാലത്തിന്നന്തം 
ചേന്നാത്തി ഘണ്ടനേരം 

സ്വഗ്ഗുചിന്ത മാത്രമേ 
ഏകംമെന്നാശ്രയമേ ; 
താ൯ മാത്രം ത്ത നേരത്തും 

ഏഎന്നെത്യൂഷം കടത്തും 

“സഞ്ചാരി! നി ക്രടെ വാ 

ചേക്കാം നിന്നെ പിട്ടിരു ഞാ. 
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1൧൦: 7്ലഗല/ ൧൨൦൧൭. 

നം റി; 

ചം സ്നറേഫത്തി൯ ഇടയനാം യേശുവേം 
വഴിയും സത്യവും നീ മാത്രമെ 

നിത്യമാം ജീവനും ദൈവവുത്രാം 
നീയല്ലതോരുമില്ല. യേശു രക്ഷ്ധിക്കുന്നു.” 

യേശുനാഥാ, ഞത്ങശക്കു നിയ- കടത കടന്നു കുന്നും 
ല്ലാതാരുധില്ല; | നാടു നിമളെ. ചൊല്ലവി൯ 

യേശുനാഥാ, നീയല്ലാതാരുമില്ലം ഘോക്കിപ്പി ൯ കത്ത൯ ഹിതം 
“യേശൂ രക്ഷ്മിക്കുന്നു. ? 

“177൦ 7 1/൧ /0)/0൧/ ഥ് " 

പി! 

൧. മോദവാത്ത കേട്ടു നാം 

 യയശു രക്ഷിക്കുന്നു ? 

കേഷംപ്പ'നെല്ലാടവും 

| 

൨. സാധുക്കാടക്കായി വലഞ്ഞലഞ്ഞതും 

ആഴുകഠംകായ് ജിവ൯ വെടിഞ്ഞതും | ം 

പാടകഠം പെട്ടതും ആ൪ 4 നായകാ | ഫഘോഷിപ്പി൯ കടതമേലും 

യേശു രക്ഷിക്കുന്നു. ശ് യേ 
നിയല്ലതോരുമില്ല യൂ ,ദോക്കി ധയാടൊക്കെ ചൊൽക. 

€മൃയശു രക്ഷ്മിക്കുന്നു ? 
൩൨. നീകീട്ടവാസ൯ എല്ലാ പാപത്തേയും പാട്ടപിശ ദ്വീപങ്ങളെ. 

പോകീടുവാ൯ സവ്വ ശാപത്തെയും കടത സവ്യം മുഴമങ്ങ 
കേപ്യേഗ്നിയും കെടുത്തിടാ൯ കത്താ യോബേൽ ഘോഷിക്കും ഭൂമിം 

നീയല്ലതോരുമില്ല--- യേശു | “യേശു രക്ഷ്ധിക്കുന്നു.? 

അറിവാ സ്വറ്റുപിതാവിനെയും 

റ പ്രാപിപ്പാ൯ പിശുഭ്ധാത്മാവിനെയും ൯" കക്ടപ്പാടിനു മദ്ധ്യേ ചൊല് 

വേറൊരു വഴിയുമില്ല നാഥാ “യേശു രക്ഷ്മിക്കുന്നു 

നീയല്ലാതരേമില്ല--- യേശു മൂത്യുപാത, ത൯ ജിവനാത്ം 

_യ്യശു രക്ഷ്മിക്കുന്നു 7 

റു നെഞ്ചി൯ വഞ്ച കൃപഷ്ക്ായി 

൫. സഫിപ്പാ൯ ഒ൯ ബുഭ്ധിഫിനതയും | കെഞ്മുമ്പോഠം അഞ്ചാതെ ചൊല്. 

വഫിപ്പാ൯സ എ൯ എല്ലാ ക്ഷീണതയും കല്ലറമേല്, ഘോഷികാം 

ലാളിപ്പാ൯ പാലിപ്പ൯ ദൈവലൃത്രമ 
യേ ജി്ചികംന്. " 

നിയല്ലാതാരുമില്ല--- യേശു | 

| ല് 7 

൬. സത്യവിശ്വാസത്തെ കാത്തിട്ടുവാ൯ | 7; ത്ത. 2, രു ഗ്ല 

നിത്യം നി൯ കത്തിയെ പാടീടുവാ൯ | ജാതികലിന്നാക്കട്ടെ 
ടൂത്ൃന്മാരില് കൂവ തന്നീട്ടുവാ൯ ; യേശു രക്ഷിക്കുന്നു. ? 

നീയല്ലതോരുമിലല--- യേശു ആക്കവി൯ം “ഫണ രക്ഷ്ഥ" 
എല്ലാ കടല്തീരത്തും 
നമ്മുടെ ജയഗിതം 

[ 
ദൈവമഹത്വത്തില് ത൯ വരുമ്പോ 

€ യശൂ രക്ഷ്മിക്കുന്നു. " 
ജീപകിരിടത്തെ താ൯ തരുഭമ്വാഗം 

അപ്പോഴ്ചം ഞത്ങാ പാടിട്ടം നാഥാ 

നീയല്ലതേരേമില്ല -- യേശു 

രം 
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൧64 
ടട. 

ഛം ക്രശി൯ പടയാളികഗ 
ട്ര 

ക്രടി ഇങ്ങു വരുവി൯ 

യേശുവി൯ പി൯ഗാമികഗം 

പോരരിന്നായ് ഒരുണങ്ടുവി൯- 

൭. യേശു അല്ലോ നായക൯ 

ചോരിത പരാക്രമി താ൯ 

യേശു നത് സഹായ്കസ 

ധൈധ്യം ഏകും പിയ്യവാ൯. 

൩൨, പേടിക്േണ്ടാ ഭടരേ 

പേയിന് പട ഭ്രമിക്കും 

ഓടി പോകും തുടരെ 

നരയകന് താ൯ ജയിക്കും. 

രം, ആത്മചോരി൯ വാളിനെ 

ആയുധമായ് ധരിപ്പി൯ 

ദുഷ്ണനാം പിശാചിനെ 
വെട്ടി മുറി ഏല്ലിപ്പി൯ം 

൫൭. നീതി യി കവചവും 
സത്യമ നടുക്െട്ടും 

നരു വിശ്വാസ ഖടവും 

ശത്രരപിനെ വിരട്ടം. 

൬. സേനയി൯ യഫോവ താ൯ 

നമ്മെ യോട്ടാ൯ കടത്തും 

കനാ൯നാട്ടില് എത്തുവാ൯ 

നേരെ അവ൯ നടത്തും. 

265 
& ക ൽ ലം 

(0ല൧൪/ ൨൧൧5൧൪ വെശ്ഥല 

യ. ഉട. 

൧൦ ക്രിസ്ത്യസൈന്യമേം വാ 
പോരില് നിരയായി 

മുമ്പെ പോയ ധ്വേശു 

തന്നെ നോകിടി൯ 
ക്രിസ്തൂരാജസ ഇപ്പോഠം 
വൈരികഠംകെതിര 

൨൩൪ 

൨൬൫ | ൫൭. 

മുമ്പോട്ടെത്തി പോരില് 
കാണ്മി൯, ത൯ കൊടി. 

ക്രിസ്ത്യ സൈന്യമേ, വാ 

പോരില് നിരയായ് 

മുമ്പെ പോയ യേശു 

തന്നെ നോകിടി൯. 

സാത്താ൯ സേന എല്ലാം 

പാത്ഞോടുന്നു കാണ 

മുന്നോടട്ടോടി എത്തി൯ 

ക്രിസ്ത) സൈന്യമേ, 
പാതാളം ഇഒകി 

ജയ ഭേരിയാല് 

ഘോഷ്ടിചാനന്ദിപ്പി൯ 

പാടി൯ ഉച്ചത്തിതം 

ക്രിസ്ത) സൈന്യമേ വാ-- 

വന് സേനയെ പോലെ 

പോക്ുന്നി സഭ 

ശുദ്ധര പോയ മാഗ്റെ 

നാമും പോകുന്നും 

നാം ഏവരും ഏകം 

ഏക ശരിരം 

സ്റ്റേഫം ആശാബന്ധം 

എന്നതില് ഏകം. 

ക്രിസ്ത്ൃ സൈന്യമേ, വാ 

ലോക രാജ്യം എല്ലം 

പോകും ഇല്ലാതായ് 

ക്രിസ്തസ്വഭ എന്നും 

എന്നും ഇരിക്കും 

: നരകത്തി൯ വാതില് 

ഏതിരായ് വരാ? 
എന്നു ചൊന്ന വക്കു 

മാററം ഇല്ലാതാം 

ക്രിസ്ത സൈന്യമേ, വാ__ 

ഫേ ജനമേ ! മുമ്പോട്ട്) 

ഓടി വന്നീടിസ 

രരം ക്രട്ടത്തോടൊന്നി(ച്ച് ) 

ആനന്ദിച്ചിടി൯ 

മഹത്വം സ്കൂതിയും 

മാനം എന്നിവ 

യ്േശുരാജന്നെന്നും 

ആയിരിക്കട്ടെ. 

ക്രിസ്തു സൈന്യമേ, വാ... 

ന്തി 
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ത്ത സംശയം ഏന്നെ 

/// /൧൦ 2000 /2/0/ ശക്തിയായ് പേര് ചെയ്യുന്നു 

(് ര്. ഇല്ലഥെ ശക്തി _ യേശു 

൧൭ നല്ല പോ൪ ചെയ്തു, ധൈധയ്യമായ് ൫. ഉന്നത സങ്കേതം എഏസൊ 

രരിസ്ററ നി൯ ശക്തിം നി൯ നേട്ടം ; എന്നും നീയല്ലോ 

ജീവ൯ നേടികൊധം കില് അതു എന്നെ പിട്ടവിക്കുന്നവ൯ 

നിത്യ സന്തോഷം കീരിടം: എന്നും നിയല്ലൊ- യേശു 

റ് ഓട്ടകയോട്ടം കൃപയാല് പ ടം നി 

ദശിക്ക ത൯ തിരുമുഖം ; ഴ് പ ൨൩൬൮ 

ജ്ടിവനിതാ നി൯ മുന്പില് കാണ | ) 
ക്രിസ്തു നിൽ പാതം നിൻ റ. 4) : 17/ല0 2207 /0 /0077/൧൧/007 

൨. ചഞ്ചലം നിക്കി ചാരികൊഠം ടം 

തൃക്കാരുണ്ദയം നിസ ആശ്രയം ൧ 

ആശ്രയിപ്പോക്കു നിശ്ചയം  ശോധനയില് പിഴില്ലെ ; പീഷ്ഠു പാപം 

ക്രിസ്തു താ൯ ജീപ൯ സ്ന്റേഫല്ും. വേറേ ജയം ഉണ്ടാം ഒരു ജയത്താര 

നന്നായി ചൊരുതി രാഗാദി അടക്ക 

യേശുവെ നോക്കെന്നും താന് നടത്തിടും. 

യാചി കശു സഹായം 
ആശ്വാസം ബലം കാവല് 

യേശു മനസ്സുള്ളോനാം 

താന നിന്നെ നടത്തും. 

൧67 ൬൭ ി 

ര യം | ഭകകുസലിയും ഭുദയക്കം തൃട്ടിക ; 
1൦ : * 220/0 //:7 1071 ദൈവ തിരുനാമം ചൊൽ ഭക്തിധയാടെ 

മും. ത൯ ഭൂജം നീക്കും നിന് ഭയം 

നാഥ൯ അഭേദ്യ൯ നീ പ്രിയന് 

വിശചുസധിക്കില് നീ ദശിക്കും 

ക്രിസ്തു സവ്ൃമായ്ക നക്കും. 

| 
൫ട്ട, 55.  പിവേകം ഛൃരിവു നേര ദയ കൊഴകം 

റു ി യേശുവെ നോക്കെന്നും താ൯ നട്തിട്ടം. 

൧൦ ഏന്നെ നിത്യ നാശ മാഗ്ഗം 
പിരി 

തന്നിത ആക്കിടാസ 

സാത്താന് ഏററം സൂത്രത്തോടെ: 

സഞ്ചരിക്കുന്നു 
യേശുവ എന് രക്ഷിതാവേ 

ആശു തുണെക്ക 

ആശ തുണയ്ക്രായ്റ്ിലൊ ഞാന് 

൩ 

ദൈവം കിരീടം നല്ല,ം വിജയിക്കു 

വിശ്വാസം ജയിക്കും ; തോല്ല്രി പന്നേക്കാം 

രക്ഷകന് ഏകും നതബലം നമുക്കു 

യേശുവെ നോക്കെന്നും താ൯ നടത്തീടടംം 
യാചികേശു--- 

നാശം ആകുഥമെം ദിന് 

൨. എ൯ ജഡം ആത്മശത്രുപായ് 269 ൨൬൯ 

ജയം നേടുവാന് 0 മ്മ രനലഥ ഗവ 
ല് എത്രയും കഠോരയുദ്ധം 12 

ചെയ്യിടുന്നയൊ.-.- യേശു ) ൧ 

൩൨.൦ മായച്ചന്ത ആകും ലോകം ആയുധ വാഫി മാത്രം ; ഞാന് ധീരനായ്. 

മാം വലയ്ക്കുന്നു രാജനെറ ചൊല്ലു കേധപ്പാ൯ ര 

ശത്രരപോടെതൃത്തിടുവാ൯ പോക എന്നു റ: ഞാ൯ പു ട്ടം 

ശക്തി മെ നാസ്തി യേശു | നായകനോടൊത്തേ നില്ലാന്ദം തയ്യ്യാ൪. 
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സന്ദേഫികശ മാറി വീഴ്കുതും കാണ് 

ആയുധവാഫി മാത്രം എന്നാലും 

ചോരും ഞാന് പോരിനെന്നു താ൯ കാ. 

൨ ണും 

ആയുധവഃഫി മാത്രം പേരര്കലത്തില് 

ആയുധം ഫ്ണ്ടുമ്ള ഫു ക്വലിര 

ചോരിന്നു പോവാ൯ പിളിക്കുന്നകോിത 

തയ്ക്യാ൯ എന്നു ചൊല്ലും ഞാനന്നേരത്തില് 

ഫേ കേശക്ക-- 

൩ 

ആയുധ വാഹി ഹൃദ്മിലും എ൯ അംശം 

ദിപ) ശ്രേയസ്സും മിന്നും മടിയും 
പോരു ചെയ്യ ഞാ൯ ധൈഷ്കം കാട്ടുകിര 
ജയ മുടി ച്ചടടം ഞാ൯ത്ത സദസ്സില് 

ഫേ കേശക്ക--- 

൧70 ൨൭0 
൭/൨/00 2൧7, 52720 2൧0 107” 05205" 

കി, 

ഛം നിന്നീടിന് യേശുവിന്നായ് 

ക്രിസ്തൃസേനകലേം 
ഉയത്തിടി൯ കൊടിയെ 

നക്ടടം -നരിടല്ലേ :: 

ജയം ജയം തനിക്ടം 
തന൯െറ സേനകശക്കുംം 

വൈരികഠം ഏല്ലാം തോല്ലകം 

താ൯ കത്താവായ് വാഴ്ചം. 

നിന്നീടി ൯ യേശുവിന്നായ് 

ഏന്നീ പേരപിമി മകേഴം 
നിങ്ങഗം നിദ്ര കൊണ്ടാലോ 

അവന്നു ലജും; താ൯ 

നി൯ ഉഭ്മിലും പുറത്തും 
കാണുന്ന തിന്മയെ 

നീ നേരിട്ടു മപോരാടിം 

ഇല്ലായ്യു ആക്കുകെ 

നിന്നിടിന൯ ധേശുവിന്നായ് 

കാഹള നാദം കേ 

മുന്നോട്ട ചേരി൯ പോരില് 
രം നേരം പിരരേ; 

ഫുണ്ണ്ം ഇല്ലാ വൈരികഠം 
എററം ശൊൌയ്യ്യം ഉ മ്ളേോ൪ 

പേടിച്ചിടേണ്ടവരെ 

ധെൈഷ്ലമായി ചെയ്ത, പോരം 

ഇ പം ന 

ഫേ കോടകു പോര്വിളി മു൯ചൊല്ലവാ൯ ൪. 

൧71 

നിന്നിടി൯ യേശുവിന്നായ് 
തന് ശക്തി ശരണം 

സ്വശ തി ഫലിച്ചിടാ 

സ്വയാശ്രയം ഡൃഥാം 

സവ്യായുധവഗ്ം നീ 

ആത്മപിത ധരിക്ക 
ആപത്തിന് നടുവിദും 

ആവതു ചെയ്തു, നി. 

നിന്നീടില് യേശുവിന്നായ് 
യൂദ്ധം വേഗം തിരുംം 

ഇന്നു പേരരിന സന്നാഹം 
നാമെ ജയഗീതം 

ജയാമിക്കു ലഭിക്കും 
ജിവരെറ കിരിടം 

തേജുസ്സില് യേശുവോട്ടു 
വാണിടും എന്നുമേ. 

ദ. 
ആപര ഖേദകാലത്തില് 

പിരരേം മു മ്പാട്ടെത്തി൯ 

ജിപ അപ്പം ഭജിപ്പി൯ 
പോരിത ശക്തി ലഭിപ്പി൯. 

ദുഃഖം കണ്ണ്ണി൪ വന്നാലും 

ക്യൂ മഞ്ങാതാകെണം 

ലി തുടച്ചും കണ്ണ്ണകഗം 

ശുഭമാക്കും പാതകഷ, 

ക്ഷിണരേ വന്നിടവി൯ 

ആയുധം കൈകൊള്ള വി൯ 

പോരില് ജയം ലഭ്യമെ 
വസ സന്തോഷമെന്നുമെ. 

സേനയോട്ട ചേന്നുകൊഠം 

പോര് ചെയ്യിടുകാ നിങ്ങഗം 
ശത്രുവെ ജയിച്ചീടും 
ക്രിസ്പസൈന്യമേ പോക. 

സ്തോത്രഗീതം പാട്ടുന്നു 
തതേസുതനാത്തുന്നു 
നിത്യം നിന്െറ നാമത്തെ 

ആര്തു ഫോഷ്കിച്ചിടട്ടെ. 

൨൭൧ 

' 0// അ ശ്മ്മമ്ല, 010 ൧ 0൦ 
ച 



104 ടന ൬ നനന 

ഷ്ട. ൨൭൨ ൩ 

ന്മ കൂവെക്കും വിളിക്കും കുരിശടയാളം 
ലഭിച്ചോരത്രെ സ്റ്രാനത്തില് നാം 

രം രതം കാല്പാ൯ ക്ഷിണരും ശക്തരാവോള. 
൧. എനെറ തോഴരേ, കൊടി കാണ ഭിപൃമത്രെ ആയുധവശ്ം. | 

വീശുന്ന ഠാകാശേ 
ര 

നാഡ. ല് പി കോപിക്കിലൊ പ്രീതി ഭാവികിലൊ 

“കോട്ട കാപ്പി൯? യേശു ചൊല്ലു. ന് പ ഫുതിക്കം നാം 

“വരുന്നു ഞാന് മുഖസ്മൃതി ഭകണണ്! സ്മൂരങ്ങളുാലൌ 

“നിന് ക്ലപയരത കാക്കാം? എ നന് കടടങ്ങിടാതെ പോരിട്ടും നാം. 

ഉത്തരമായി ചൊല്ലി൯. ൭ 

 ജഡമോഹാദികള ടകി ജയിചം 
൨. മ്രേക്ടു സൈന്യം ഏടുന്നു മുന അടിമ പപേത്തി ന്നാകാതെ 

സാത്തമമെ ചൊൌൊതകിഷ് ഫൃദയമതില് ഗൂ ഭ്ധാത്മ൯ വൃപരിച്ചം 
ശക്തിമാന്മാ൪ വിഴ്ചന്നേ ചുററും നേട്ടം ആത്മസ്വാതന്ത്രൃം മുദാ. 

ഭയത്തി൯ കിഷ് __ കോട്ട 
൬ 

നയിക്കാ ഭൂരിപക്ഷം നോക്കും ജീപിതം 
ലോകസ്റ്റേഹത്തിന്നല്ലിനിമേര 

൩൭ തേജസ്സീ൯ ലക്ഷ്യത്തെ കാണ്ടിന൯ 
കാഹളം കേഷപ്പി൯ 

സൈനയനഃഥ൯ നാമത്തില് ജയം സ്വദ്രമതോടും താതനോട്ടം നിരന്തം 
രീപൃക്കഠം മേത__ കോട്ട നമ്മോടും സത്യം നാം പാലിക്കും, 

രം. ഘോര യുദ്ധം നിടട്ടെന്നാലും ൭ 

ക്രട്ടരുണ്ടു ഫേ ക്രസ്കു കട്ടും വഴി നടകില് തോഴ൪ നാം 

സൈന്യ നാഥ൯ മുന വരുന്നു ധ്ൈധൈയ്യപ്പെടുത്തുവി൯ അന്യോന്യം 

മോദ കട്ടരേ കോട പോര് ഒഴിക്കിര കീഴടങ്ങി ല് അവമാനം ൭] ടി] രു 

യ ഉണാന്നും പ്രാത്ഥിച്ം പോര്ചെയ്യം. 

൮ [4% 

ചി ൨൭൩ | പോരില്ക്ഷീണം ശോധനകാഠിന്ൃമപ്പോ- 
ദൈവശക്ത്യാ ജയം നിശ്ചയം 

' 172 മ 600൧൧൧൦൭ 07 വ" പിതൃദേശെ ശുദ്ധ രായ് മുടിച്ചു ടമ്പോഠം 

19ടട. റല മഹരുഭാഗ്യം അവണ്ണനീധം. 

റ 
) യായം 

രക്ഷമവല്ലഭ൯ ക്രിസ്ത൯ പോരദഭോികഠം നം 
കുരിശാം ഒകാടി നിവിന്നിതാ 274 ൨൭൪ 

[ വിശ്വസ്പധിര രായ് ് 

യ പം ലോകം: | 7൧൧൦ ൧0൧൧ 0/ ഗവ 

68. 28. 
റം 

ഒരര വിശ്വാസ പ്രത്യാശയാലേവരും ഥം തൂത് 

സോദര൪ ഗണം ഒന്നായ് നിന്നും പ്രാത്ഥിക്കെ൯ 
തൃജിച്യ നിന്നെ ഞാ൯ 

യേശുനാമത്തില് നിന്ദ വഹിക്കുന്നേരം 

തിരുക്രൂശിനെ ധ്യാനിക്കും നാം. വിട്ടപോകായ്ക്കാ൯ 
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നേഃട്ടഅത നിത്തെണം 

ഞാനിള കമ്പോഴം 
ഒരുപിധത്തിലും 

പിഴാതെ കാത്തു. 

മോഹഫിപ്പ് ചിമ്പത്താത 
ലോകം മയക്കി 
നിചഡനം കാട്ടി 

എന്നെ ചത് ചാല് 
കാല്ൃറിക്രശതും 

ഗെര്രെരഥനെജ്ും 
പ്രത്വക്ഷമാക്കെണം 

ഏന് മനം മമ്പിതം 

സ്നേഫത്താലെട൦ന്ന നി 

ശിക്ഷ്ധിച്ചിടടുമ്പോഠം 

യാഗമേത വ്ള്തൂക 
നന്നാശവ്യാദം 
യാഗാപ്പണത്തിങ്കത 

പഃന പാത്രത്തെ 

ഒഡ്വംഥ റെച്ചാലും 

കുടിക്കും മനം. 

ശവക്കുഴി മ്സ്്ിത 

ഞാന൯ു വിണിടടമമ്പാഗ 
1) 

അതിഗേല് സ്വരജ്യാതിസ്റസ്റ 
ശോഭിച്ചിടവെ 

മൂത്യൂഃ പാരില് നിനെ 

സത്ൃത്തിത ചാരി 
മരി മെന്നെ നി 

കൈക്കൊഠം ജിവനിത. 
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൧ 

സേനാപതിയി൯ ശബ്ദും കേംക്കുവി൯ 
വന്നൊരുംജ്ൂഡി൯ പോരിന്നായ് 

ക്രിസ്തുനാമത്തില് കൊടിയേറഠറുവി൯ 
സവ്ൃജാതികളിര രക്ഷയ്ക്കായ്. 

വിര൪, ധിരരായി കൊടികിീഴിരു 
കരടി൯ന ഈതി൯ വെടജിക്കാഫളം 
സൈന്യനാഥ൯ യ്മദയിലെ സിംഹം 
ഹല്ലെല്ലയ്യ്യാ! ജയം നിശ്ത്യയം. 

൨൭൫ 

| 
[ 

100 

൨. 

ലോകയുദ്ധത്ങമാല് അശുദ്ധങ്ങഗം 

രക്തപാതകം ഏറുന്നു 

നാമോ കൊല്ലേവാ൯ അല്ല രക്ഷിപ്പനേ 
ക്രിസ്യ൯പോരിനോടു ചേരുന്നു--- വിര 

൩ 

അന്ധ കാരത്തി൯ ബന്ധം വെട്ടുവി൯ 

സുവിശേഷത്തി൯ വാളിനാത 
വായും ജ്ഞാനവും കത്ത൯ അരുളും 

ശക്തനാക്കുംത ൯ആത്മാവിനാല്--വീ 

രവ 

ലജുിക്കാതെ നാം ദൈവശക്തിയാം 
ക്രശി൯വചനം ഷഘോഷ്കിക്കാം 

കക്ഷങ്ങമിലും നക്ടങ്ങലിലും 

ഭൂക്ടുങ്ങളിലും സന്തോക്കിക്കാം-- വിര 

൫ 

ക്രിസ്പു൯ സ്നേഹവും ത൯ സെദമൃതയും 
എല്ലായിടത്തും കാക്കുവാ൯ 

ദൈവശാസന ജിവവാസന 

ഭൂനിവാസികമകക്കായിട്ടവന്റേ--- പീര 

ച 

ഭൈവം സ്വധ്ലത്തിത പോലെ ഭൂമിയില് 
എല്ലാ സൃക്ടി മമത വാഴേണം 

പാപപശേങ്ങമ ശാപാക്ശത്ങകം 
ഫുല്ലാം റുത്ര൯ മൂലം മാറേണം---പിര 

൫ 

ചാകുവോഭ.ം നാം തവ വിശ്വസ്ൃരാം 
ദാസരാകണം ഭൂമിയില് 

സത്യമാനവും നിത്വസ്ഥാനവും 
പിന്നെപ്രരപിക്കും നാം സ്വറ്റുത്തില്__ 

സേവ 

൨.൭൬ 
& ര് 
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1൬൩൦ : 

കം: 

എന൯ യ്യേശുവെ മുത്രം ഞാ൯ വിശ്വസിക്കും 
ത൯ കുരിശെട്ടതത കൌണ്ടെ പ്പോഴ്ം 

എസ൯ മരണത്തോളം ത൯ പീന്നടിയില് 
തുടന്നാത ലഭിക്കും പൊ൯മുടി താന്, 



അവന സേവ ചെയ്തിടും 
ഞാ൯ അവസനേത്തോമൂ.മെ 
അവനെ സേവ ചെയ്തിടും ഞാന് 

സപവ്വഭാ 
ശുഭ്ധാത്മ നടത്തിപ്പലെ. 

൨ 

, എ൯ യേശുവെ മത്രം ഞാൻ സ്സ്റേഹിചിടും 
പിന്നാലെ വരുന്നതെന്തായാലം 

തുമ്പം പെരുകീടുന്ന കാലത്തിലും 
ഇമ്പമായ് വസിക്കും ചിറകി൯കീഴ്?. 

തഅ൨൩െ൨. 
൩ 

എ൯ യേശുവെ മാത്രം ഞാ൯ സ്മതിച്ചിടും 
ഛശേസെറ സംഗിതമ്ഞോനത്താലെല്ലം : 

പണ്ണു പ്രാപ്യിയുമള കാലമതില്ം 
ത൯ സ്മൃതി എ൯ നാവില് എപ്പോഴ്ചമെ. 

അവനെ 
ര്ധ 

എന യേശുവില് മാത്രം ഞാന് ജിവിച്ചിടും 
എന് സ്വയം ദൊന്നു തന കുരിശിങ്കല് 

ത൯ജിവ൯ഫ്ുസെറപേകായ് കൊട്ടത്തതാല് 

100 ഒനന ൧൩൯ നനന 

ട് 

| 

രം 

൫. 

൧78 എന്തു ഞാ൯കൊട്ടുക്കും തന്െറപേക്കായ്? 
അവനെ | 

ല് 
എന് യ്യേശുവില് മാത്രംഞാ൯ ആശ്രയിക്കും 

എന് സ്വന്തം എന്നതു നശിച്ചാലും 

കണ്ണൂനീ൪ എപ്പോഴ്സം കുടിചചിടിലം 
കാണുന്നവര് ഒക്കെ വെഴടുത്താലം. | 

അവനെ 

എന് യേശുവെ മാത്രം ഞാന് കാത്തിരിക്കും 
ത൯ വേല ഒക്കെയും തിത്തുംവെഷ്ച | 

വിശ്വാസത്തോട്ട ഞാ൯ നോകിപ്പാത്തിടില് 
ആശ്വാസ കാലത്തെ കണ്ടിടും ഞാ൯ം | 

അവനെ 

“27൨2൦൧ 7/0) ൨055 

1. 1. 
൧ം എടുക്ക നിയെറ ക്രൂശിനെ 

ഏവം കത്തന് കല്ലിക്കുന്നു, 

വെറുക ലോകം സ്വയവും 

ഹൃ൯ ശിഷ്യനകേണം എങ്കില്. 
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ഹ്്$ 

൨൭ 

എടുക്ക നിന്െറ ക്രശിനെ 
എന്ത്നു ഭ'തി ഭാരത്തില് ? 
തന൯ ശക്തി താങ്ങും ക്ഷീണത്തില് 
ഫന്നും മെധയ്യയം കൊഠം ഉള്ളത്തില്ം 

എടുക്ക നിമെറ ക്രശിനെ 
ലജ്ഘൃഗവ്യം ഭാവിക്കേന്ടാം 

ഏററഠു നിന് കത്ത൯ ക്രശിനെ 
ഉദ്ധരിപ്പാ൯ നിന്നെ; ഓക്ടം 

എഎടുക നിമെറ ക്രൂശിനെ 

ഹല്ലാ വൈഷമക്യവും എല്ലം, 

എത്താം നി൯ പിട്ടിത അതിനാല് 

ജയിക്കാം മൃത്യുചും അതാല്. 

എഴുക്ക നിനെറ ക്രൂശിനെ 
ആജിവനാന്തം വഫിക്ക 
ക്രൂശില്ലാതില്ല കിരിടം 
ആശയോടട പി൯പേ പോക. 

൨൭൮) 

“7 ശേ ലു [൧07 2700 ' 

ടാ. 05, 

എസ ജീവ൯ ഞാ൯ തന്നു ; 
എ൯ രക്തം ചൊരിഞ്ഞു. ; 

നന്നെ വിഴ്ടെടടപ്പാ൯ 
നി എന്നും ജിവിപ്പാ൯ 

ഏനു ജിവന് ഞാ൯ തന്നു : 
ഏതു തന്നെനിക്കു 

ടിംകാലം പോകി 
ഖം കഷ്ടങ്ങളിത, 

ആനന്ദ മോക്ഷത്തിനന്ന് ) 
അല്ഥനായ്ക്കീരാ൯ ന്! 

എത്ര ശ്രമിച്ച ഞാന് ; 
എന്തരു ചെയ്യേനിക്കായ് 

പിട്ടെ൯ പിതൃഗൂഹം 
തേജസ്റസൊത്താസനം 

ധത്രിയിത അലഞ്ഞു 

ദു3ഖിച്ചം തനിച്ും 

ഏല്ലാം നിന് പേക്ല്പൊ 
ഏന്തു ചെയ്യു നിക്കായ് ? 



ത്രിത്വത്തിന്നു പിന് ഞാ യറാഷ്ചുകറ 100 

പാടൈന്തു ഞാന് വെട്ടു 

പാതകര് ക്യ്യാലെ 

നാവാല് അവണ്ണയമാം 
നാശം ഒഴിഞ്ഞുതേ 

പാടേറെ ഞാ൯ പെട്ടു ; 
വാപി ഹഎന്തേഠഠൂ നീ 

ം സ്വഗ്ഗുത്തില് നിന്നു ഞാ൯ 
സൌജന്യ രക്ഷയും 
സ്നേഫം മോചനവും 

സ്വ വരങ്ങളും 

കൊണ്ടു വന്നില്ലയോ ? 
കൊണ്ടുവന്നെന്തു നീ? 

നിന്നായുസ്സെനിക്കായ് 
നീ പ്രതിഷ്ടിക്കിന്നേ 

ലോകവും വെദുക്ക 

മോദിക്ക താപത്തില് 

൬൭ 

280 

| ടി 4 

സവ്വവും വെടുത്തു 

രക്ഷക ക്രടെ വാ! 

279 
ലൂ. | 

൧ 

ത൯ ജിവനെയും തന്നെന്നെ സ്നറേഫിച്ചി; ട്ട്) 
എന് ജിവനെ വീട്ടെടുത്തോ൪ യേശുപേ 
ഏ൯ ജ।പനെ ഞാന് നിനകായ് തരുന്നു 

ഞാ൯ ജീവിക്കും നാ(്രില്) മെന്നും നി൯ 
അടിമ 

൨ 
നി പീണ്ടെടുത്തിട്ടുഭഭ നി൯ മക ളിത 
ഓാരോരുത്തനംം പേല നീ നല്ലയന്നു | 
ദേവം നി൯ ദഭാസ൯ വന്നു കെഞ്ചിടുന്ന 
ഞാന് ചെയ്യ്യേണ്ടും വേലയെ നീ കാണികു. | 

൩ 

ആര് പോയിീട്ടമെ൯ ഴപക്ായെന്നു ള്ള നിസ 
അന്പേഠും സ്വരംകേശക്കുന്നെ൯ കാതു കഠം 
നേരോടെ ഞാ൯ പോകാം ഫുന്നേറഠു 

| ചൊല്വാസ 
പരം തരുവാന് (നിഷി മനംത്തു കേണമേ, 

| 

൫൦ 

രഃ 

എല്ലാ ഇടവും ചിതറിട്ടുടഭ നി൯ 

നല്ലാട്ട്കളെ തേടി ശേഖരിച 
നല്ലോ൪ ഇട്യ൯ പാടെ ചേല്ലതിന്നായ് 
എല്ലാ നേരവും (നീ) ശക്തി നല്ലേ,ണമേ. 

൫ 

എന്നെ വേലയ്ക്രായ് യോഗ്വേ൯ ആക്കേണമേ 
നി൯ അ൯ പുനിറഞ്ഞു ജള പൌന൯ ഹിതം- 

[പോരു 

നിന് ആവിയരതേ എന്നെ നി ശിലിപ്പിക്ു 

നിന് പാദപ്വാത്തില് ഏല്ലാ നേരവും. 

൨.൮൧ 
(.. 4. 

ദൈവത്തെ നാം സ്റ്റേഹിക്കെണം 
ലോകം വെടുകകെണം 

വാകില് പോരാ ക്രയയിലും 
സവ്ൃകാലത്തിലും. 

ദൈവത്തെ നാം സേവ ചാ 

സാത്താനെ തക്ലെണം 

വഞ്ചന ലേശവും വേണ്ടാ 

ദൂക്ജിസേവ ഭവേണ്ടാം 

ദൈവത്തെ നാം വന്ദിക്കെണം 
ആത്മാവിതം സത്യത്തില് 

ദൈവം നോക്കുന്നു ചിത്തത്തിത, 
വന്മികു ശുദ്ധിയിതം 

ര ദൈവത്തില് ആശ്രയിക്കെണം 
നമ്മില് നമ്പാതെയും ; 

സ്റ്റേഫഹിത൪ പ്രഭക്ളെയും 

നോക്കണ്ടാ നാം ഒട്ടും. 

ദൈവത്തില് വിശ്വസിക്കെണം: 

നന്മ താ൯ ചെയ്തതു 

സുഖത്തിലും ദുഃഖ ഖത്തിലും 

നും സ്നോത്രം പാടെണം. 

നനം ദൈവത്തെ നാം സ്തൂതിക്കെണം 

സ്വയം വെദുക്കെണം 
സവ്ൃത്തിന്നും സ്മൃതി തനി (ക്ക്) 

ഛ്ന്നേക്കും കൊടുക്ക. 
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28] [ ൨൮.൧ ൨.൦ 

0, 22. 
൧൦ യേശുവേ, നിന്നെ ഞാ൯ എന്നും 

സേവിക്കും സ്റ്റേഹിക്കും 
ഒരിവ൯ വെടിഞ്ഞും യസ്സേഹിച്ചെ൯ ൩. 

ജീവനെ പിമണ്ടാനേ. 

൨. സ്നേഹിക്കും ഞാ൯ നിന്നെ മാത്രം 
ജ്വകാലം എല്ലാം 

സവ്വ ക മനക്യങ്ങമും രം 

കി്ഥമധയാടെ ഏല്ലകം. 

൩൭ ബന്ധുക്ഗ നന്ദിച്ചെന്നാലും 
സന്തതം സേവിക്കും. 

താതനെ :പ്പാരു സന്ധിക്കും എ൯ 
സ്വന്ത കത്താവിനെ, 

ര.ം ലോകം വെഴുത്താലും എന്തു 
ശോകം ഇള്ലെനിക്കു 

ലോകത്തില് നിന്നെന്നെ സ്വഗ്ശു_ 

ലോകേ ചേക്ും കത്ത൯. 

ി 

൫. ഞാനും കുടുംബവും പഹ്ലന്നും 
യഫോവെ സേവിക്കും 

പാപം ചെയ്യാതെ കാചെണം 

പാപഫരാ എന്നും. 

൬൦ ഈ ലോകവാസം തീരുഭമ്പാധ 
മേതലോകെ സ്ോത്രത്ങഥം 

മാലാഹമാര് ക്രടെ ചൊല്ലോ൯ 
എലോഹിം തുണയ്ക്കു. ന 

൧൫൧2 ൨൮൨ 

“ 272൧6 7 40 മ്മ ല20- 700൧ ' 

ട്ട, "ടട. 
൧ വെദും കയ്യ്യായ് ഞാ൯ ചെല്ലൂ മോ ൩൦ 

രക്ഷക൯ സന്നിധിയില് 
റഠനാളി൯ സേവപോല്ും 

കാഴ്ടവെക്കാതെ മുമ്പില് ? 
വെറും കയ്യ്യായ് ഞാന് ചെചല്ലുമോ 

രക്ഷകന് മുമ്പിരു നില്ല $ 
ഒ ദഹി പോല്യമില്ലാ (ത്) 
ഹങ്ങനെ വണങ്ടും ഞാന് € 

283 

“14: 0൧ 270 ൧2 75 ഹമ് 

രക്ഷകന് പിഴ്ടെട്ടുത്ത താത 
മുത്യുപെ ഭയമില്ല 

വെറും കയ്യ്യായി തന്നെ കാണ്ടാ൯ 

ഉണ്ടെനിക്കേററം ഭയം.----- ൭ 

പാപം ചെയ്യു നാമം കഴിച്ചത്) 
ഉദ്ധരിച്ഛിടാമെമ്കിര 

രക്ഷക൯ പാദത്തില് കാ 
പെച്ചപയയോഗിച്ചിടാം.--- തവ 

ശുദ്ധരേ വേഗരണന്നു 
പക്തുനേരം യത്തിപ്പി൯ 

രാത്രി വരും മുമ്പ തന്നെ 
ആത്മനേട്ടം ചെയ്യിടി൯ --വെഠു 

൨൮ 

൧. ഫ്. 

രാത്രിയിതാ വരുന്നു 

അഭ്ഥ്വാനം ൭ ചയ്യുകൌശ 

പ്രഭാത മഞ്ഞി൯ കാലെ 
പുലരുന്തോദും 

കാഠിസ്യമേറും ച്ചൂടിതം 
ചെയ്യകൊഗേ പ്രയത്നം ; 

അദ്ധ്വാനം തിരും രാത്രി 

വന്നീടുന്നിതാ. 

രാത്രിയിതാ വരുന്നു 

അദ്ധ്വാനം ചെയ്യുകൊഷം 

അത്യുച്ചസമയത്തും 

നല് പകലിലും ; 
വിശ്രാമം വരു. വേഗം. 

ബദ്ധപ്പെട്ടോടുക ; 

അഭ്ധവനം ഇല്ലാ രാത്രി 

വന്നിടുന്നിതാ. 

രാത്രി യ്യിതാ വരുന്നു 

അദ്ധ്വാനം ചെയ്യകൊഠം 

അസ്തമയത്തിങ്കലും 

പ്രഭാന്തൃത്തിലും ി 

പോയ്മൂറയു മന്ന വടദര 

അദ്ധ്വാനം ത്ആ്തുകൊശ 

അന്ധകാരമാം രാത്ര്രി 
വന്നീടും മുമ്പെ. 
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ത്ത് ൨൮൪ നു്ചസ്സ്ന് ൧0 1൩൦൭൨൧0൩ 285 
| മു ല് 

റം 46൭, 
ബ്ുഭ്ധി പഭേശം 

ഷു ൧: സ്ഥിരവാസം ഇല്ല ലോകേ 

2844 ൨൨൪ ദൈവത്തിസെറ മക്കക്കും 

ൽ ൂ | എന്നാല് ലോകം വിട്ട നാളില് 
1൦. “ 7൧0൦ ൦/0 0൧ /0/)/ | അവർ മോക്ഷം പ്രാപികടം. 

6ട. 5. 1. ൨. സ്ഥിരവാസം ഇല്ല ലോക 

൧൦ സ്ഥലം ഉണ്ടിനിയും ലോകം സ്നേഹിക്കു ന്നോക്കം 

കല്യാണപിട് ത ലോകം ച്ട്ടപോകും നാളിത 

ക്ഷ: ണിച്ചപന് വാതില് അവക്കെന്തു ഭവിക്കും ? 

സു ച. സ്ഥിരവാസം ഇല്ല ലോകേ; 
കത്താവി൯ നിയോഗാ | ച 

ണ്ടത്രെ ജനം വസ്ദേപം ഇതതെങ്ക്ം 
ലു ലി ശ് മോക്ക വഴി കാട്ടിത്തന്നു 

മാം ന് ദൈവം നമ്മെ കൈക്കൊജളം. 
ഉണ്ടിനി ഇടം. 

ഭം സ്ഥിരവാസം ഇല്ല ലോക 

൨. ഉണ്ടിനി പിസ്പാരം എന്നാല് നാം ഉയിത്തിട്ടു 

ത൯ പന്തി അതിത | ത൯ കൃപയാല് സ്വശ്ൂരാജ്യം 

തിരാത്ത സല്്ലാരം പ്രാപിക്കുമമ അന്ത നാഥ. 
കൊള്ലേണം എഴില് 

ഭ കാഥിച്ചാത ആശ്വസം 2ള6 ര ൨൮൬ 

വാജ് വ സ്ഥം: 7.07 092൧5, 2/202/ 405 
ചെയ്യാം നതൃപാസം | ൽ 

പ്രവേശിച്ചിടിത. | 0൧ 

8, 8.9. 2. 
൩. ഒഉണ്ടിനി വിസ്മാരം ദൈവത്തിന്െറ ഇക്യത്തിന്നും | 

ന്തു പനം സ്വഗ്ഗൂർലാകഭാഗൃത്തിന്നും 
വാത്സല്യ വിചാരം കരിസ്മ ഏകം വഴി 

നു. ! തന്നില് വിശ്വസിക്കുന്നോക്കം 
താർ പൂത്ര൯ മരിച്ച തന്നില് ആശ വെക്കുന്നോക്കും 

ന്തു വരും മോക്ഷ പ്രാപ്പി 
ഭരിപ്പാ൯ എഴ്ചന്നു 

പരത്തില് പുകാ൯. ൨. യൃഭമാഗ്ം നിര മാത്രം 
| യാഗകമ്മം ത൯ സദ്ദശം 

ഭം. ഉണ്ടിനി പിസ്കാരം ക്രിസ്തു താ൯ നിവ്ൃത്തി 

വിശന്നോക്ല്ാം വേദം തന്െറ സാക്ഷി അത്രെ 

ഫേ! ഏത്ര നിസ്റ്റാര൯ | താ൯ ന്യായപ്രമാണ അന്ത്യം 

ആയും ചെല്ലാം; തന്നില് മാത്രം ഭഗ്വം. 

മ്രേ നദ്യ്യവാന്ു ൩൨. പാപം ലം മരിാചാക്കം 

പോകുന്ന ഭിനം 

ഫഏനിക്കു കിട്ടട്ടെ 
ഈ നല്ല ഇടം. 

രക്ഷഷഹി നരായവക്കം 

ക്രിസ്മ തന്ന ജിവ൯, 
അന്ത്യകാല സ്വരം കേശക്കും 

ജീവനോടെ ഷ്യഴച നില്ല, 
മരിച്ചവരെല്ലാം. 
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ഒ. 1.9. /.8, ൨. 

പാപികളേ., കേട്ടുകൌ വിന് 

ചൊല്ലൂന്നേ താതനന ഇന്നു 

നിങ്ങമൂടെ മരണത്തെ 

ആഗ്രഫിക്കുന്നില്ല ഞാ൯ 
ഫകലേക്ക 

താപത്തോടെ വരുവിസ. 

പാപികമേ, കേട്ടുകൊഠ്ംവി൯ 
ചൊല്ലുന്നേ പുത്ര൯ ഇന്നു 

നിങ്ങളുടെ പാപം എല്ലാം 
പരിഫരിച്ചല്ലോ ഞാ൯ 

ഫക്കലേക്കു 

ബദ്ധപ്പെട്ടു വരുവി൯. 

വാപികലേ, കേട്ടുകൊഠംവി൯ 
ചൊല്ലുന്നേ ആത്മാവിന്നു 

ജീവന് ഉടമ വെളളത്തിന്നു 

ദുഫിക്കുന്ന സവ്ൃരും 

ഫങ്കലേക്കു 

മനസ്സോടെ വരുവി൯. 

പാപികളേ., കേട്ടുകൊഠംവി൯ 

ത്രിദയകനെറ ആജ്ഞയെ 

തെറ സഭ മനസ്സോടെ 

ചേര്തകൊള്ളം നിങ്ങളെ. 
ശങ്കിക്കാതെ 

വേഗം വന്നു ചേരുവിശം 

൨൮ 

7, ൪ല0ല5 0൧൧" 

2, 1. 
യേശു കാരുണ്ടയവാന൯ു വിലിക്കുന്നു 

ചാപിം വരിക! 

ആര് സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു 

തരുക്ഷണം പരൂ 

ശാന്തം നല്ലം വാക്കും 

യേശു സ്നേഹം കാങ്കെ 

യേശുവിന് തേ൯സ്വരം കേശ 

അ൯പേംയമേ 

288 

ഥഃ 

൨൮൭ 4; 

& ് | 

വ്ധ൩൦: 7.൧൨ 2/5, ലല 77൨//ല൦" 

൭2410415 ൧൮11 നന്ന 

യേശൂ നിന്നോടിന്നും വാദിക്കുന്നേ 
വാം എന്നട്ടക്കത 

ഭാരവഫോി, ഖേദം ഞാ൯ വഫിച്ചേ: 
വന്നാശ്വസിക്ു 

സ്നേഫദമമാലും വാദം 

ആശിസ്സ്റയി൪പ്രദം-_ യേ 

൩. പാവതേരാ, ഈ കൃപാ ക്ഷണത്തെ 
നി തൃജിക്കാമോ ? 

| ആര ദാനമോ തൃക്കാരുണ്യയത്തെ 

നി ഭൂക്കിക്കാമോ 9 
കാലം പായ്ക്,യാല് വാ 

ജീവ൯ പോയിടും മു൯൩-യേശു 

289 ൨൮൯ 

 സസ്ഥ൦:: ൫, 0൧൬ ൧/൧) റെയ 

11, 

ലച 
അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ഭാരവാഫികളേ, 

 എന്നരികിര്. വരുവി൯ നിങ്ങഗ്ര എല്ലാംം 

ആശ്വസിപ്പിക്കും നിത്തമളെ ഞാന് എന്നു 

 അരുളൂ.ന്നു യേശു നിങ്ങ വരു പി൯. 

൨ 

തന് അരികില് വരുന്നവരെ അവ൯ 

 തള്ജിക്കളു ക ഇല്ലൊരു നാളൂ.മേ 
 ഏറഠുപറവിന൯ു കുഠറങ്ങഗം സവ്ൃവും 

മൂറും രക്ഷിചിട്ടും അവ നിങ്ങളെ. 
| 

൩. 

ആത്മാവും മണവാട്ടിയും നിങ്ങളെ. 

സാമോദം വിളിക്കുന്നു സെൌരജന്യമായ്, 

ഇന്നേരം ജിവവെട്ളം വങ്ങേവാനായ് 

 പമ്നീടുവി൯ വേഗം യേശു അരികില്, 

രു: 

 ുക്കുമെറ മരണത്തില് തനിക്കൊട്ടും 

 ഇക്യമില്ലെന്നു ദൈവം ചൊല്ലിടുന്നും 

 പിട്ടുതിരിവി൯ ദുമ്മാധ്ശങ്ങ൦ം എല്ലം 

ഇപ്പോളിക്ടകാലംം ഇപ്പോശ രക്ഷാനാം 

പ്രേമം ആദ്രതയും ഏ്ടെ വിളി 

പാപീ ! പരിക. 
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' 710൧൧ 76 ///0 (0/7 ൪ /004 ' 

2, 1. ൨. 

[ഴി 

ജിപനുണ്ടാം ഏക നോട്ടത്താത് ക്രശിങ്കല് 

ജിവനുണ്ടാം ഇപ്പ്പോഗ നിനക്കു 

പാപിം നോകി നീ രക്ഷ പ്രാപിക്കുക 

ജിവനെ തന്നോരു യേശുവില് 
നോകി ജിവിക്ക [ക്കല് 

ജിവനുണ്ടാം ഏകനോട്ടത്താത കൃശി- 
ജീവനുണ്ടാം ഇപ്പോഠം നിനക്കു. 

ല. [രില് 
യേശു താന് നി൯ പാപം വഫിക്കിട്ടില്ലാ- 

എന്തിനു പാച വാഹകനായി ? 

ത൯ മൃത്യു നിൾ കടം വിട്ടായ്ല്രിലെന്തിനു രം 
പാപനാശ രക്തഥൊഴ്ഴുകി €__ നോക്കി 

൨൯൧ 

൩൬൦ 

൩ 

പ്രാത്ഥന കണ്ണ്ിരും ത്തത്മാവെ രക്ഷമിക്കാ 

രക്തം താ൯ രക്ഷ്ധിക്കും ആത്മാവേ 
രക്തത്തെ ചിന്ന് യോരേശുവിത നി൯൨ 

(പാപം 
സാദരം വെക്കുകന്! മുദാ-- നോകി 

രം 

ചെഃയ്ക്യണ്ടതായിനി ഒന്നുമില്ലെന്നിശ൯ 
ചൊന്നതാല് സംശയം നിക്കുക, 

കാലത്തികവിഭ.ത പ്രത ക്ഷനായവ൯ 
വേലയെ എണ്ണുമായ്യികച്ചു__. നോക്കി 

൫ 

യേശു താ൯ നല്ലയന്ന നിത്യമാം ജീവനെ | 
ആശു നി സാമോദം വാങ്ങുക 

നിന്നുടെ നിരിയാം യേശു ജീപിക്യാല് 
വന്നിടാ ദൂത്യ ഏന്നറിക--- നേക്കി 

291 ൨൯൧ 
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റ ൪4 
൧ വപികളെ രക്ഷിച്ചിടുവാ൯ 

ഇപ്പാരില് വന്ന ദൈവ സൃത൯ 
ശ്രീയേശു ക്രിസ്ത്കുവിരു 

292 

നി വിശ്വസിക്കുകില് 

നിസ പാപം സവ്ൃവും 
നീങ്ങി പോക്കും. 

സ്റ്റേഹിച്ച പപിം നിന്നെ അവ൯ 

ത൯ ജീവനേകി നി൯ പേക്ഫോ 

ഫൃണ്ണം ഇല്ലാത്അതതാം 

ഭണ്ഡങ്ങഠം ഏററ പി൯ 
തന് പ്രാണ൯ വിട്ടവ൯ 

വ൯ ക്രൂശില്. 

അതൃത്ഭുതമാം സ്നേഹം ഇതു 
ഓത്തങ്ങനുതാപത്തോടിപ്പോഴം 

അമ്പുള രക്ഷകന് 

മുമ്പില് നി പിഴ്ചുക 
നി൯ പാപമോചനം 

നല്ലം അവന്. 

ആണിപ്പഴതുടമള കൈകളാരു 
ന്ദിന്നെ അവ൯ പിളിക്കുന്നിതാ ; 

വേഗം വരിക ന് 
സ്ന്റേഹത്തിനു മാധ്വില് താ൯ 
നിന്നെ അണുഷ്ലു,മെ 

എന്നേക്കമായ്ം ൭ 

൨൯൨ 

' 7 76 2/ ൨7 യ 79" 

12. 14. 

ഞാ൯ യേശുവില് വിട്ലെല്ലാം 

പണ്ടേ തൂ൯ 
പാപം മുറഠും കൊണ്ടു-- 

വന്നു ഞാ൯ 

തന് മുഖം കണ്ടുട൯ 
ശിന്മേരു 

ത൯ മൊഴി ഞാ൯ കേട്ട 
നിനെക്കെ? 

പോയിഫെ ഭാഗ്യമെ. 

വിട്ടന്നെല്പം യേശുവിരു 
താ൯ പനെറ 

ജിവിതത്തി൯ കൈ 
മാറഠൂമെ 

തേജസ്സറല്, എന് കണ്ണ്ണി 
മിനുങ്ങും 
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൩൭ പിട്ടുന്നെല്ലാം യേശുവില് € നസറയ്യ്യ൯ യേശു ചേകുന്നു. ? 
ദിനവും 

ആശ്രയം കൊണ്ടില്ലോ൪ രംഭ വീന്ടെം താന് വരുന്നുണ്ടിതഃ 
ദോഷവും ത൯ പൃൂണ്യ പാദം കാണുകാ 

ആശ തന് നംക്രരം നമ്മില് മനസ്സലിവോട്ട 
ഇടടങ്ങു വന്നു പാപ്പ്പാ൯ ഇച്ഛിക്കുന്നു 

ശാന്ത ബന്തരാം ത൯ മോദമായ് നാം ചൊല്ലേണ്ടായാ 

മാറത്തു “നസ്വറയ്മ്യസ യേശു പോകുന്നു. ? 

തന്നില് ഒന്നായ്ക്കാസം 
ചെയ്യെന്നാല് സ്വം താന്. ൫. ഭാരം ച്ുമക്കുന്നോരേ, വാ 

ആശ്വാസം ക്ഷമ ഉണ്ടിതാ 

രം. ഫാ! യേശുവില് വിടെല്ലാം വ വിളി 
ഭുഃഖിതാം യ്യും ലൂ റി 

സങ്കേതം പാപി, നിനക്കു 
ന കായ്യം മൂറും “നസറയ്യ്യ൯ യേശു പേക്ന്നു. 7 

ടം | 

തന്മേത ര്്ലാകാലോകം ൬൦ തന വിളി നി നിക്ഷേധിഭില് 
വൃ ഞ്ങുന്നു തന സ്റ്റേഹം നീ നിന്ദ്യമാക്കില് 

ത൯ ചൌല് ജിവന് ചാവും നിങ്കല് നിന്നുട൯ താ൯ മാടും 
കാക്കുന്നു | നി൯ യാചനയെ താന് തള്ളും 

പാപീ, ഇടം ഉണ്ടു കാലം പോയെ എന്നാം വിളി 
തന്മവ്വില് ; വാ വിട്ടില്. € നസഥയ്യ്യ൯ യേശു പോയഷഷയയ്ക്യോം? 
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“75൧5 0/ ൧7/മ7ല൧ ൧൫൭൧൧ 4൮" ' 7/൦ വവ 22421672 

2, 4. 2. വ്, 
൧൪ രപപട്ടുതിയായ് പോകുന്ന ംരം ക മഫാ വൈദ്യ൯ സമിപത്തു . 

ജനസംഘം എന്തിനായി സഫതപിക്കം യേശു 
അനുദിനം എന്തത്ഭുത. ഖേദം നിക്കാന് താ൯ ചൊല്ലുന്നു 
ക്രടട്ടം ഇള.കുവും ഇതു ? ഫാ കേശ യേശുവിന് ശബ്ദം 

മന്ദമായ് ജനം ചൊല്ലുന്നു ടൂതഗ്യാനത്തിരു മുലം, 
സസറയ്യ൯ യേശു പോകുന്നു. " മത്യനാവില് മുഖ്യപേ൪, 

ഇമ്പം ഏറും കിത്തനം 

൨.൦ രം യേശു ആ൪ * താ൯ എന്തിനു വാഷ്കുപ്പെട്ട യേശു. 
നഗരം കുലുകിട്ടന്നു ? 
ജനത്തെ ഇ&ഒ.കിടാ൯ ഈ പം സവ്വ പാപം മോചിചെന്നു 

51202 ചന ന്ഥ 

പഫാന്താട്ടം പോല് വനം 

പൃത്്ടിക്കും 
തന് ബലം ഏ൯ ക്ഷിണം 

നീക്ടമെ ദൂരവെം 

പരദേശിക്കുണ്ടോ ശക്തി 
വീണ്ടും ജനം ചൊല്ലിടുന്നു 
€ നസറയ്യ്യന൯ യേശു പോകുന്നു.” 

| 

൩... രം ധ്യേശു ഭ്രമൌ വസിക്കു ; 
നരവേദന സഹിച്ചു 
ഭാരവാഫികഠം തങ്ങ ളി൯ 
ദഭീനരെ വെച്ച് ത൯ മുമ്പിരു 
കുരുട൪ കേഷപ്പാ൯ മോദഭിച്ച 

യ്യേശു ചൊല്ലുന്നു, കേശക്ു 

സ്വഗ്ഗം ശാന്തമായ് നീ ഏത്തും 
നല്ലം കിരിടം യേശു-- ക, ടൂത 

൨൯൪ 
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ര്രിത്വത്തിന്നു പി൯ ഞായറാഴ്സുകഠി 

ഹല്ലാ മഹത്വം കുഞ്ഞാട്ടി൯ 
വിശ്വാസി യേശുവില് ഞാ൯ 

വാകൂപ്പെട രക്ഷിതാവി൯ 
നാമം യസ്തൃഫിക്കുന്നു ഞാ൯-- ഭ്തൂത 

എ൯ പാപം പേടി നിക്കുന്നു 

ശ്രിയേശു നാമം മാത്രം 

ഏ൯ ആത്മം വാഞ്ചരിച്ചിടുന്നു 
കേഠംപ്പാ൯ ആ നല്ല നാമം-- ഭൂത 

സോദരര് ക്രട്ടം പാടുവി൯ 

ശ്രീയേശുനമേം വാഴ്ക്ലി 

സോദരിമാരും വാ വി൯ 

ഉച്ചത്തിരു യേശുനാമം. ദൂത 

ശ്രീയേശുനാമം സ്നേഹിക്കും 
ശിശക്കാംപോലും ഇന്നു 

ത൯ സേവ ചെയ്യ ജിവിപ്പാ൯ 
താ൯ ഇതാ പിളിക്കുന്നു-_ ദൂത 

നും യേശുവെ കണ്ടേതിന്നായി 
മേല് മോക്ഷം പ്രാ പിക്കുമ്പോഠം 

സിംഹാസനം ച്ചററി നിന്നു 
പാടും തന് തിരുനാമം ഭൂത 

൨൯൪൭ 

'2010/0 200 ന്ഥ ൭/ /7൦ ൪007 

ന്; 

ഞാ൯ വാതുക്കല് മുട്ടന്നിതാ 
കേശക്കെനു പ്രതിവാദം സദാ 
ചോദിക്കുന്നു മന്ദമോടെം 
വരട്ടെ ഞാൻ നിന്നകമേ ? 

ഞാ൯ു വതേകുരു മുട്ടന്നിതം 
കേശക്ൈന൯ പ്രതിവാദം സദ 
വപാപഭുഃഖത്തിന്നുള്ളമേ ! 
ഞാ൯ വരട്ടെ നിന്നകമേ ? 

ക്രൂര മുഗ ഞാ൯ സഫിച്ചല്ലൊം 
ദിഘ ലമയാര കാത്തല്ലൊ 
വപാപകക്കത്തിന്നുമ്ള മേ ! 

ഞാ൯ വരട്ടെ നിന്നകമേ ? 

ഓക്ക ഏസ൯ വേദന ദുഃഖം ; 
വ്ഥാവോ ഏന൯ പ്രതിവാദം ? 
പപേം പോകി രക്ഷ നല്ലേ 

ഞാനു വരട്ടെ നിന്നുള്ളത്തില് $ 
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രംഭ ഞാ൯ നല്ലം ഏററമാനന്ദംം 

| ക്ഷമം ശാന്തിം സ്സറേഫദാനം 
| പപേടുഃഖത്തിന്നുമ്ഭമേ ! 

ഞാന് വരട്ടെ നിന്നകമ ? 
| 

൧96 
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ൽ 
യ്യേശു എന്നപോര രക്ഷിതാവകനുണ്ടോ 
 പിശ്വാസികമകാമോദം താന് നല്ലന്നു 
വിശ്വേ പപേത്താല് ഞരഞങ്ടുംപാപി കമേ.ം 

രക്ഷാകര൯ യേശു_വേറാരുമില്ലാം 

൨ ൯൬ 

൨ 

മാ ശാപത്തി൯കിഴ് നിത്യം ഭാരപ്പെട്ടോരെം 

 ശിക്ഷ്മാവിധി തീത്തു താന രക്ഷ്ച ചെയ്യും 
മോക്ഷലോ കത്തിരു വാഴാം യേശുസ്മീപെ 

രക്കൂാകരസ- 

൩. 

മാ രോഗികമക്കാശ്വാസം നല്ലിയ കത്ത൯ 
ആരോഗ്ൃം നല്ലന്നു ത൯ സേവകക്കു 

രക്ഷ നല്ല,വാ൯ താനിതാ ക്ഷണിക്കുന്നു 
രക്ഷാകര൯__ 

ര: 
മാ പാപികളെ യേശു താ൯ ചേര്്തൃവല്ലോ 

കൃപാലുംതാനാരെയുംകൈവിടാത്തോ൯കച 
പാപി, നീ ചെന്നലേവ൯ചേത്തീട്ടം നിന്നെ 

രക്ഷാകര൯--- 

2917 ൨൯൭ 
| & 

സ്ഥ 117 ഗ് ൨ 2" 

2, ),. 
൧. പാപം ലോകത്തില് വന്നതാത. 

ശാപം നരന്നുണ്ടായ് 

പാപം മാനുക്ഷ൯ ചെയ്യുതാത 

കോപ്പി ദൈവം താന് 
നാശമുകും പാപി (ക്ഷ) 
ആശ നല്ലം വാത്ത 

യേശുനാഥന് രക്ഷ്മ നല്ല,ം 

പാപീ, നീ ഓടിവാ. 
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൨൭ സത്താ൯ പിപി 
ആത്തിമയാടോട്ടുന്നു 

വിഴ്കരാ൯ ആയവന് വായതില് 
വാത്തലം നോക്കുന്നു 

നാശമാകും പാപി (ക്ക്) 
ആശ നല്ലം വാത്ത--- യ്യേശു 

മൃത്യു വെട്ടുവാന൯ു നില്ലക്ഛന്നു 
കാത്രിരിക്കുന്നയ്യ്യോ 

ഓത്താല് നി൯ ജ।വനനിത്യം 
കുത്തനെ നേടുക 

നാശമാകും പാപി (ക്ക്) 
ആശ നല്ലം വാത്ത... 

൩൦ 

യേശു 

യേശു വാപിയെ രക്ഷ്മിപ്പാ൯ 
നാശലോകെ. വന്നു 
ശിലേറി മരിച്ചതാത 

വിശ്വാസാത ജിവിക്കാം 
നശേമാകും പാപി (ക്ക്) 

തആആൃശ നല്ല,ം വാത്ത. യേശു 

298 ൨൯൮ 

“27൪0 02൧ 210) 700072 0/൦ 55 

6ട്ട. "ടട, 
പാപഭാരം ചുമഃന്നാനാം 
യേശുവിന്ന് ടമുണ്ടോ ? 
പാപ, നിന്നുള്ളിലിന്നേശു 

പ്രപേശിപ്പാ൯ മട്ടുന്നു. 
യേശു മഫാരാജനിപ്പോഠം 
നില്ലച്ൃന്നയയ്ക്യോ വാതുക്കല് 
ആശു നീ അനുസരിച്ചു 
സ്വികരിക്ക മാനസെ. 

ലോകകായ്യമിമ്പങ്ങ ക്കോ 
സ്ഥലമുണ്ടേ ഫൃദയെം 
ശിത നി൯ പേക്യ് ന 
യേശുവിന്നിടമിമല്ല 4 യശു 

കത്ത൯ ത൯ കൃപയരല് നിന്നെ 
കാആ നിന്നീടുന്നയ്യ്യോ 

അംഗികാരദിനമിന്നു 

നാമെ. വൃഥാവാം വിളി-- യേശു 

ഇശന്നിടം കൊടുക്കി പ്പോഴം 
തൃശൂ പോം കൃൂപാദിനം 

നി൯ മനം തണുത്തു പോകും 
രക്ഷക൯ ക്ഷണം നില്ലം--- യേ 

[് 299 ൨൯ 

4വ0ല്ധ് &22004//, 00 25 (ലല 

2, )4. 

൧. മുട്ടിം മുട്ടി, നില്ലതാ൪? 
കാത്തു , പാത്തു സരമ്യവാ൯ 

പാന്ഥ൯തന൯ രാജകല കാണ് 
കണ്ടിട്ടില്ലില്ലിതു പോര ; 

ആത്ഥാഭവ, അത്ജഭുതപാന്ന് 
ഉജ്ളം നീ തുറകില്ലേ ? 

| 
| 

൨. മൂട്ടിക്കൊണ്ടു നില്ലക്ഛന്നേ, 
കാത്തു കാഞ്ഞു, കോമളനും 

വാതില് തുറപ്പാ൯ പ്രയാസം 
കളക ലതകളും 

ച്ചററി പഠറി കേറി ചുഴി. 
ക്കുററി ച്ച ററീട്ടന്ന ഹോ. 

മുട്ടന്നുണ്ടു പോയില്ല ; 
കാത്തുംകൊണ്ടെ ആദ്രവാ൯ 

ആണി ചേത്ത കൈ മുട്ടുന്ന 
രക്ഷകനെറ ത്ആദ്ര കണ 

ക്ഷമയാടെ മുടിക്കിഴിര 
മിന്നുന്നേ നോക്കി നോകി. 

300 ൩.൧ 

' ലവ 0൦ /0 7൭ 7 

9. 9.9. 7. 

ച. പാപം ചെയ്യതിനാലുളുവാം 
ശാപം പോക്കു പതിന്നു നൂണാം 
പാരില് വന്നൊരു രക്ഷകനാം 

യ്യേശുമുമ്പിര വരിക_ 
യേശുമുമ്പില് വരിട. വരികം 
യേശുമുമ്പിര വരികം 
കുരിശിലവ൯മരിചനിനകായിം 

| യേശുമുമ്പിര വരിക. 

നിന്നുടെ യാതൊരു പുണ്മൃമതാത 

ഒന്നുമെ ഫലികാ ; ആയതുമാല് : 
ഉണ്ടയില് ജീണ്ണുമാം വസനം പോരു: 

യേശുമുമ്പിര വരിക 

൨. 
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൩൦ തന്നരികില് വരും ഏവനെയും 

തള്ള കയില്ലവനെരേനാളു.ം 
നല്ലൊരുസമിയില്ലവടനാല.ം 

യേശുമുമ്പിര വരിക--- 

താന്നു രക്ഷക൯ വിണവരെം 

ഉദ്ധരിച്ചിടടന്ന താണവരെ : 

സാത്വികരാക്കും താന് അവരെ : 

യേശുഃമ്പില് വരിക--- 

രം 

ചിന്നി നിനക്കായി ത൯ രുധിരം 

വണ്ണിച്ചിടാ മനു ജന്നധരം : 

തന്നുടെ സ്റ്റേ ഹമതി൯ രധുരം : 

യേശുമുമ്പിത വരിക--- 

മരണം പിടികൂടും മുമ്പില് 
ശരണം കൊള്ളുക നീയവനിര : 

തരുമവനഭയം തന്മടിയിത : 

യേശുമുമ്പില് വരിക 

ഇന്നവന്നേകുക നിൻ ഹൃദയം : 
നിന്നിത് പസിക്കുമവ൯ സദയം : | 

വന്നു നി൯ ഭാഗ്യമതിന്നു ദയം : | 

മേശുമുമ്പിത വരിക. | 

301 
നം: 

൩.൧ 
] | 

: 42൧0 706൧0൦ 

2, 14. | 
| 

€ 
ലോകരക്ഷകനാമേശു ക്ഷണ്ടിക്കുന്നു സമഖം 
ലോകരക്ക കനാമേശു ത൯വിളി കേശക്കു | 

ഫേ പാപിയേ, കേശക്കം ഫേ പ_ | 
പിയേം 

ഏററം സ്നേഫത്തോടെ നിന്നെ ക്ഷണി. 
കടന്നു. | ഷു 

പാപികളെ രക്ഷമിപ്പാ൯ താ൯ ക്രൂശിന്േര 
മരിച്ചു 

പപികമെ രക്ഷിപ്പാൻ താൻ ശക്തന - 
ലയോ----ഫേ പാപി 

| 

| 

൩ 
ത൯ ചാരെ ചേഃന്നാഴക്ല്ലാം താന് ലാം താന് ഏണ്ണര_ 

ക്ഷ നല്ലി | 
ത൯ ചാരെ ചേന്നോകെല്ലാം താ൯ സൌഭാ_ | 

ഗൃം നല്ലി-_-ഹേ പാപി__ 

രഃ 

തന ന്നറ ഹമെത്ര ഭാഗ്യമെന്നറിഞ്ഞോ 
സോദരാ 

ത൯ സ്സേഹമെത്ര ഭാധ്ൃമെന്നറിഞ്ഞോ൯ ധ. 
൬൯-83 ഫ പാപി 

൫ 

ഭാഗയം രണ്ടുലകത്തിലും തല് പ്രസാദമത്രെ 
ഭാഗ്യം രണ്ടുലകത്തിലും തന്നിട്ടും യേശു 

ഫേ പാപി 

302, ൩൧0൨ 

11൮൩൦: ൦0, 0൧൧൦) 7/2) 600൨0൮" 

11൭, 

൧ 

വൈകാതെ അഭുത്തു വാംമാ പാചിമയം 
ആകുശത്തിരുനിന്നു പിളിക്കുന്നിതാ, 
വിസ്പാരനാമിരു നിലനില്ലാ൯ നി ആര്? 
ചിററിമ്പം വെറടുത്തു നി൯ രക്ഷ് നീ കാ. 

൨ 

വൈകാതെ ക്ൂചെക്കു തരുക്ഷണും നി പാ 
ആകത്തേവക്കുണ്ടു കാരുണ്യ) കട 
വിലക്ൂടാതെ അതില് കോരികൊട്ളാം 
അലക്കിയാല് ചോം നിന് കളങ്കം എല്ലാംം 

൩. 

വൈകാതെ പപേത്തെവെടിഞ്ഞു മെയ്യായ് 
 മുഃഖിച്ച, ഏററു ചൌല്വാ തുറക്ക വയ് 
ഫൂല്ലാം പഠഞ്ഞാലും അവന് മുഷ്കിയാ 
വല്ലാത്ത പൂത്രനില് കനിഞ്ഞ പിതാ." 

രം 

വൈകാതെ വാ, ഇതാ നല് കാരു ണ്നാഗം 
പ്രകാശം അടുത്തമല്ലാമുമ്പിലെകാധ[ ഞ്ഞാല് 
നീ ഇന(ന്ന് ) അവ൭൯െറ വാക്കു കൈകൊള്ളാ- 
ചാവിന് നിഴലില് ഇടഠുമമ നിഷ കാതം 

൫ 

വൈകുതെ നി൯ രക്ഷകനെ നാക്കിക്കൊഠം താ൯ സ്സറേഹരത്താടല്ലൊ പിമിക്കന്നി പ്പോ  ഒ്ടേറെ കക്കും ഏററു നിന് പേക്കു താന് 
നീഅതേര്തുസ്തോത്രം൭ ചര്യ്യ്യണും ഇപ്പോഠം 
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പയല് പ്രാത്ഥന [ പ്രാത്ഥനയി൯ നരുനേരമെ , 
[ 

303 ൩0൩. കാത്തീട്ടന്നാത്മാവേ വമക്ക്ലോന് 
നിത്യം കാത്തിരിപ്പോ൯ മുമ്പ! 

117/2/ ൪൮൧ ഡ൦ 7൩൩൦ 27055" | ഏത്തിക്ഷുമെന്നാഗ്രഹം നീ 
തന്മുഖം തേടി വചനം 

ഒല, [ള, റി; 9 ൨ ശ്വസിപ്പാ൯ താ൯ ചെൌന്നതാല് 
൧൦ ഏന്തു നല്ലോര സഖി യേശു തന്നില് മറമുമാശ്രയിച 

പാപ ദുഃഖം വഹിക്കും നിന്നെ കുപ്പേ൯ നതമനരമെ. 
എല്ലാം യേ ശുപോടു ചെന്നു 

ചൊള്ലിടുമ്പോഴം താ൯ പു "൩. പ്രാത്ഥനയി൯ നല്നേരമെം 
നൊയഡ്രമേറെ സഫഹിചു പിസ്തറുമേല്നിന്നെ൯ വിടിനെ 
സമാധാനങ്ങം പ, നോക്കി ഞാന് പറക്കംവരെ 

ഹില്ലാം സ പി താം, നിന്നാശ്വാസപ്പങ്കിനെ 
ചൊല്ളിടായ്്ു, നിമിത്തം. ഇജും,ഡ വസ്ത്രം വിട്ടു ഞാ൯ 

൨. കടം ശോധനകളു.്ടോം | ലാകിന്നായ് പനന്നുയന്നു, 
ഏവ്വിധ മൂഃഖങ്ങളു.ംം | വാനം കടക്കുമ്പോഠം നിന്നെ 

ലേശവുമധൈഷ്യം വേണ്ടാ വിട്ടുപോകും, നത നേരമെ. 

് ചൊല്ലാം യേശപോടെല്ലാം ; 

ദുഃഖം സ്വം വഫി ക്കുന്ന 5.൮ 
മിത്രം മററാരുമുര്ണ്ടോ ? 305 ൩൨൧0൫ 

ക്ഷിണമെല്ലാം അറിയുന്ന 

യ്ശേ:വാഴു ചൊല്ലിടാം. ' 402൧05 7/0 77 7 000/7/൧ 

൫. ഉ്ടോഭാരം ബലഫിനംം, 5/702//76 ' 

തുമ്പങ്ങളും അസംഖ്യം € റ 

രക്ഷ കനല്ലൊ സങ്കേതം | . 24. 

യേശുധവാടേറിയിക്കാം- ക, പവേട്ടയാലോടി മൂടട്തിച 
മിത്രങ്ങഗം നിന്മിക്കുന്നുണ്ടോ ? കാട്ടുമാ൯ പോലിന്നു 

പോയ് ചൊല്ലേശുവോടെല്ലാം | കുമൃമ്മ നദിയാം കൃപ 
ഉള്ളം കഷ്യ്യിത ഈശന് കുക്കും തന്നെ ഞനേ തേടുന്നു ; 

അങ്ങൂണ്ടാശ്വാസമെല്ലാം. 
൨. ഭാഹംകൊണ്ടുഭളം പൊരിഞ്ഞു 
| തള രുന്ന ങ്ങററം 

304 ൩.0൪ തേജോമയനെ ഞാനെന്നു 
ഴ് വി കണ്ടു തൃപ്യനാകും € 

: ൭൮൧ //0൧൧7- 0൨ ൧720 

0, 1. 1. ൩. എ൯ ബലത്തി൯ ദൈവമേ ഞാന് 

ം ക്ലത്ര നേ ത്യാജ്യനും 
ഫഃ പ്രാത്ഥനയി൯ നത ര ഏകാകി നിന്മിതനുമായ് 

ലോകചിന്തകള കറ ഹാസ്ൃപാത്രമാകും & 
ഫുന്നാഗ്രഫാവശ്വങ്ങളെ. ലം | 

റി റിര കേഠംപിക്കും ന! പിതുഃ മമ്പിരു രം എന്തിന്നിടിവെന്നത്മോവേ ! 
ആപല് ടൂഃഖക്യാലങ്ങളിത 

ആശ്വാസം കണ്ടതും ആത്മാ 

പേകണ്ടിയില് വിഴാഞ്ഞതും 
ഇമ്പ സഖീ ! നിന്നാഅ തന്നെ, 

ചേന നിന് ദൈവത്തെ 

പാടി സ്തൂതി നിശ ജീിവനെറ 
നിതയ ഉറവിനെ. 
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7; 1. 8.൬. 10. 
൧. പ്രാത്ഥിപ്പാ൯ പറഠിപ്പികേണമെന്നെ 

കത്താവേ നി൯ പിശുദ്ധാത്മാവിനല്േ 
അരിക്ടനായ പാപിയെങ്ങനെ 
പരിശുഭ്ധനാം നിന് മുമ്പില് വരും ? 

ഛം യേശു കയ്ക്കില് മാ സ്വൈരം 
ത൯ മാവ്യിലെ൯ ക്ഷേമം 

ത൯ സ്നേഫത്തണലിലെ൯ 
ദേഹി മേവും സ്വസ്ഥം 

ദ്ടതസ്വരം പീശുന്നു ൨, യേശുവിനെറ ത്രുരക്തത്തിലെ൯ 
തേജസ്തരയ്യുടെ അശുദ്ധത എല്ലാം കഴ്ട്കുകം 

പളും കടലിന്മേല് രക്ഷകന് മൂലം തിരുമുമ്പില് ഞാ൯ 
ഇമ്പഗിതമോടെ ; ഇക്ഷണം വന്നീട്ടുവാ൯ തുണഷ്ക്കു. 

യേശു കയ്യില് മാ സ്വൈരം 
തന മാവ്യ്ലെ൯ ക്ഷേമം 
ത൯ സ്നറേഹത്തണാലിലെസ 
ദേഹ । മേവും സ്വസ്ഥം. 

൩൨൭ നി൯ മഹത്താം വാശത്തങ്ങലെയും 
സത്യമായി ഫിശ്വസിച്ചിട്ട ഞാ൯ 

കത്താ പിന്നിക്ടും അനുസരിക്കും 
കൃര്രനായി സദാ വന്നിടട്ടെ. 

൨. യേശു കയ്യില് മാ സ്വൈരം ദലം എന്നുടെ ഭാരതങ്ങഗ സവ്വവു, ഞാ൯ 

ആഷല വിഹീനം നി മുമ്പിരത കൊട്ടുപന്നവയെല്ലാം 
മം പരീക്ഷം രപം പിശ്വാസആാതേ അചപ്പിടെ വെക്കില് 

ദ്രോഹിച്ചിടാ നൂനം ; ആശ്വാസം നല്ലി ഏന്നെ രക്ഷിക്കും. 
ഭൂഃഖത്തി൯ വരഗംചയുംം 

സംശയം, ഭയവ്ാം 

നീങ്ങി സുഖമണയും 

൫. പരീക്ഷ നേരിട്ടുമ്പോഗ യേശുപി൯ 
അരികില് ഓടി പന്നവ൯ മര്വ്ില് 
തല്ക്ഷണം എല്ലാ ശതുപ്ര നിന്നും 

സ്വാതന്ത്രം മോദ വ്വം യേ 
നം ശു രക്ഷ്ഥ പ്രാപിപ്പാശ തുണയ്ക്കുണമേ. 

ഡം പ്രേമസമങ്കതം യേശു ൬. ഉന്നത രാജരാജനാം ദൈവ 

എനു പക്കയി൪ വിട്ടു ; നന്ദന൯ പതിനായിരങ്ങളില് 

ഘഏവ്യിക പാറമേലെന് സെന്ദയ്യവാശ എന്നാത്മ വല്ലഭ൯ 
സ്ഥാനം നല്ലാപ്പും തന്നോഴ്ച സംസഗ്ലും മാഭാഗ്യമെ. 

ക്ഷാന്തിയില് ഞാ൯ നില്ലട്ടെ 
രാത്രി കഴിമവാഥം 

പ്രാത ശോട സ്പണ്ണു- 

തീരത്തുദിപ്പോല.ം- യേശു 

൭ എന് പ്രി യനെറ മാധുഷ്യ സ്വരത്തെ 
ഏപ്പോച്ചും കേട്ടു തഅ തിരമുഖം 
ഞാസ൯ എന്നും കണ്ടു ത൯ സന്നിധാനേ 
സാനന്ദം വസിപ്പാ൯ കൃപ ചെയ്തു, 
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നന്മെകെല്ലാം കാരണനേ 

നന്ദി തിങ്ങും ചിത്തം 
നിന൯ സ്നേഫം പ്രദശിപ്പിക്കാ൯ ൫൦ 

നന്നായ് വണക്കണ. 

സവ്ൃത്തിന്നും ഉടയോനേ 
നിവ്യാഹം ഇല്ലാത്തോ൪ 

എന്തു തരരണ്ടു നിനക്കു 
സ്വന്തമില്ലല്ലൊന്നും. 

മുട്ടമേമോരാം സഹോദ ര൪ 

ഉണ്ടല്ലോ ഭൂമിയില് 
ി 

ഏറഠു നീ പറവോര്. 

ഖേദം ഘൂണ്ടെവ൪ യാചികെ 

മോദമോടെ കേശക്കും 

വാഭിച്ച് താതനോടുള്ള 

മദ്ധയസ്ഥതാ ശബ്ദം. 

അവയില് നിന്നെ തിറഠിയും 

ഉടുപ്പിചതായും 
പാഠാവിരും രോഗ കട്ടിലില് 

കണ്ടതായും ചൊല്ലി 

ഈ ദരിദ്രരില് ന്നു മുഖം 
അന൯പോടു കാണാ3മ 

എന്തും അവക്കു ചെയ്തതു 

നിനക്കായിട്ടല്ലോ. 

ടു യിട” ന൧യട 

വിശുദ്ധന്മാരുടെ നാളുകള് 
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6 1൩65. 5. 

ദൈവത്തിന്െറ പുത്രന്മാർ 

ഏററം ഭാഗ്യം ഉജ്ളവ൪ 
ക്രിസ്തു വില കൊടുത്തു 

ഇവരെ വീട്ടെടുത്തു ; 

ഇ൨വരോടുക്രടെ നാം 

രക്ഷാപെടാനാവശ്യം: 

നിതീകരികപ്പെട്ട 
സമാധാനം ഇവക്കു 

ദൈവം ദോഷം കളയും 

ആരു കുററം വിധിക്കും ? 

ഇപവരരാടുക്രടെ നാം 

രക്ഷപെടാ നാവശ്യം: 

൩൧0൯ | ൩. ഇവര്൪ ഫലം തരുന്നു, 

നടപ്പുകഗ നല്ൃതും 

ഇവര് വിണ്ടും ജനിച്ച, 
പാപത്തെ വെദമുക്കുന്നു ; 

ഇപരോടു കൂടെ നാം 
രക്ഷപെടാനാവര്യം: 

സ്വഗ്ലു അവ കാശി ക്ര 
ഇവ൪ ഭാഗ്യം ഉള്ളവര 

സ്റ്റേഫംകൊണ്ടു നിറെഞ്ഞു 

സമാധാനം ഇവക്കു ; 

ഇവരോടുക്ടെ നാം 

രക്ഷപപെടാനാവശ്യം. 
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2, 1. 
൧൦ പരരിത നിനക്കു സാക്ഷി നിന്ന പി൯ | 

പാരം വിശ്രമിക്കും വിശുദ്ധക്കായ് 

തിരുനാമം ലാക്ലന്നു യേശുപേ 

ഫലള്ലെല്ലയ്യാ. 

൧: 

൨. പാറ കേട്ട ശക്തിയും അവക്കു 

പോരില് നായകനും ആയിരുന്നു | 

ക്രരിരുട്ടില് പ്രകാശം നീ തന്നേ 
ഫല്ലെല്പ യ്യാ: 

൩൦: നി൯ ഭട൪ സധൈധയ്യം വിശ്വസ്രായ് രം 

മുമ്പ ശുഭ്ധരെ പോൽ പോരാടി | 

പൊ മുടിയും ച്ചടട്ടെ ജയിച്ചു 
ഫല്ലെല്ലയ്യ്യാം 

| 

രം യുദ്ധംക്ഷീണിച്ചിഹത്ില്ചെയ്യോക്കും | 

ബദ്ധ൪ നിന്നില് മഹത്വപ്പെട്ടോക്കും | 

ദിവ്യ സംസഗ്ഗും, ഏത്ര സൌഭാഗ്യം 
ഹല്ലെലൂയ്യാ. 

| 

൫. പോര കഠിനമോ ദിഷമോ ആയാല് | ൩ 

ദൂരെ ജയ ഗീതം കേധാക്െ മന്ദം 
ധീരത ഏണ്ടു കൈ ബലപ്പെടും 

ഫള്ളെല്ലയ്യാ: 

൬൦ വിശ്വസ്ത യോഭ്ധാകംക്കാശ്വാസമാം 

വിശ്വം വിട്ട. പി൯ പഠുദീസായില് 

ആ സ്വസ്ഥത ഏററം ഇമ്പമത്രെ 

ഫല്ലെല്ൂയ്യാ. 

൭. മാ ഭാഗ്യനാഗം ഇനി ഒന്നുണ്ടാമ്ടും 

ശോഭയോട്ടയത്തങ്ടു വീരന്മാർ 
രാജാധിരാജ മുമ്പിത് നിരക്കും 

ഫല്ലെലൂ്യാ. | 

ഭൂസമുദ്രങ്ങളില് നിന്നെഴ്ഴനി (ററ) 
അസാംഖ്യം ഉഗംഏകും രത്നദ്പാരെ 

താത സുതാത്തന്നു പാടിക്കൊണ്ടു 

ഫല്ലെലൂ്യ. 

92.23 1 ൩൧൧ 
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രം ടം 

പതീശുദ്ധര൪ പാള്ടന്നു കേഗ 

സ്പടിക കടല്കരെ 
ഹല്ലെല്ലയ്യാ ഹല്ലെല്ൂയാ 

ഹല്ലെല്ലയ്യാ കത്തന്നു 
ലക്ഷോലക്ഷം ഉജാര് ക്രട്ടം 

നക്ഷത്രങ്ങഗ പോത് ഇതാ 

വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ചോരായി 
കുരുത്തോല കയ്യിലും. 

ഗോത്രപിതാം അപ്പോസ്മോല൯ം 

രക്തസാക്ഷി , വിശുഭദ്ധ൯ം 

മാഗ്ഗം ക്രിസ്തന്നൊരുക്കിയോ൯ 

പ്രവാചകന്, പ്രസംഗിം 
ഭക്ത നാരിം ജാഗരിച 

വിധവകംഠം ഒന്നായി 

സവ്യാധികത്തന്നു ശുദ്ധ 

ഗിതം തത്ര പാടുന്നു. ൭ 

സങ്കടങ്ങാം സ്ഹിച്ചവ൪ 

യേശു രക്തത്തില് അങ്കി 
മുക്കി അതിരു കഴ കീയോ൪ 

ക്രശാതേറഠു പിഡകം, 
പാറാവ് , ഇടിം കല്ലേ, പാഠം 

വാറാല് അടി നിന്ദയും 
മുത്യ സ്വാത്അാന്മാരെ വെന്നു 

ക്രിസ്മുപിരെറ ശക്തിയാല്. 

രക്ഷിതാവും രാജാവൂമാം 
രക്ഷാധിപനാം നിന്നെ 

നിന് ക്രശവ൪ കൊടി ആകി 
പിന് തുടന്നു ജയിച്ചു, 

ഇഷ്കമോടെ നിന്നെപ്പോലെ 
ക്കപ്പെട്ട മരിചു 

മുത്യ മാഗ്ലത്താത പ്രാപിഷ്ച 
നിത്യമാം മഹത്വത്തെ. 

വിണ്ണില് വാഴ്ചന്നിപ്പോഗം അവ൪ 
സ്വണ്ണജ്യോതിസ്സുള്ളിടം 

വേണ്ടുവോളം ഭാഗ്യ വാഴ്ച 
ഉണ്ടേ അവതക്കെന്നേക്കും 
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സത്ചം, ഒഞ്ഞാനം, സ്നേഹം ശാന്തം | അതു കേഴകാതനേക൪ പൊരയ്ക്കാകുന്നു 
നിത്യം കാണുന്നവിടെ 

വാട്ല്പ്പെട്ട ത്ര്ത്വത്രിസെറ 
സന്നിധാനത്തില് അവ൪ം 

ദൈവത്തിമെറ ഏകജാതന്൯ 
ഇമ്മാനുവപേര ശരീരെ 

പരിശുഭ്ധ൪ ഒന്നായി ചെന്നു 
നത്യം വാസം ചെയ്യുന്നും 

പിതു പുത്രാത്മാവാം ത്രിത്വം 
നിത്യം വന്മിചിടുവാ൯ 

നിശെറ ഘഏണ്ണതയിരു നന്നു 
അരുളേ ണം ഞങ്ങശക്കു. 

312 
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2. 14 

4 ൧ 

കേഠം ! ആത്മാവേ ദൂതരി൯ ഉചഗാനം 
കേശക്കുന്നതു ഭൂലേകത്തൊക്കെയും 

സൊദഭാഗ്യമാം നിങ്ക്രാപ ജിപ്തം മേല് 
സംഗീതം ര സത്വം അവരകിന്നും 

യേശുവിനു ദ്ൃതര് പ്രമ ശാഭിത൪ 
സ്വാഗതംചൊല്ലി പാഴ്ന്നു പാപിക്കു. 

൨ ) 

പോകുന്നു നാം മമ്പോടിഗീതം കേശക്കെ 
“വാ ക്ഷിണനേ യേശു ക്ഷണിക്കുന്നോ? 

ഇമ്പമോടെ ക്രരിരുട്ടി ഴം 
ഈ പാട്ടിനെ തുടന്നെത്താം സ്വശഗ്ഗു 

ധേശുവി൯__ 

൩. 

സന്ധ്യാ മണിപേരരു ദൂരെ ധേശുവിയെറ 
ശബ്ദം കേഷടക്കാം ഭ്ൂസ;ദ്രങ്ങഗ മേത 

൩.൧൨ 

! മനം തിരികുവ൪ ന് ന്നെ തേടാന് 
യേശുവി൯ 

ര 

ദിഘാരിക്യായുസ്സി൯ പി൯ വിശ്രമമാം 
ദുഘഏട രാത്രിക്കു പി൯ ഉഷസ്സാം 

സ്വഗ്ലും കിട്ടും പാഞ്ചരിക്കും ക്ഷി നുന്നന്ത്യേ 
സ്വാഗതധും കേട്ടിടും വിശ്വാസി 

യേശുവിന്. 

[റ] 

| സ്വശ്ലസേനേ, വിശ്വസ്പ കാവല്കാരേ 
! സ്വരഗാനത്തി൯ ശകലങ്ങഠ മഭാ 
| സ്വഗ്ലും എത്തി സ്നേഹത്തി ഗ്രഹിക്കും 

ഭാഗ്യ ദിനംവരെയും പാഴ്ചവി൯ 
യേശുവിന്൯--- 

൩.൧൩. 313 

1. 14. 
ഭ ഒതന്മാ൪ര ക്കെ ജഗത്തില് 
ശക്തിസമേതം യുദ്ധഞില് 
ജേരാക്കാാ ആവാന് ചന്തത്തില് 
ക്രിസ്തസ ജയ കു ജവ നിതം 

ക്രിസ്തൃ൯ തനെറ വാട കേട്ടു 
മുഭിതരായ് സവ്ൃം വിട്ടു 
പിന്തുടന്നുകൊണ്ടമത്ങാട്ടു 
പോയവകേ സ്വഗ്ലം കിട്ടു. 

൨. 

൩൭൦ നാനാ പ്പകാര സങ്കടം 
നിസ്സാരം ആക്കി എത്തടം 
വിണപതിക്കേകി പാരടം 
വിട്ടോക്കു സ്വഗ്ലം ചാച്പിടം. 

വിശുദ്ധന്മാരുടെ ക്രട്ടം 
തന്നില് ആവതിന്നു കേളാട്ടം 
വേണെമെന്നുമള്ഥജോരു നോട്ടം 

മാനവക്കുത്തമ പേട്ടം. 



ശിശുഗാനം 

അനത ജയന്ത 

൩. ൧/൦" | ലോകം എചചിലെന്നെണ്ണീട$ക 14 
ന 

ട്ട, ൭. 

കൃപയുള്ള രക്ഷിതാവേ 
പാപച്പമുമ്ള ഞത്ചമെ 

നിനെറ പാശത്ത പ്രകാരം 

കേട്ടു കൈക്കൊലേണമ. 

നിന്െറ ദിവ) ആത്മംകൊണ്ടു 
ഇവരെ നന്നാക്കുക 

നിശ സഹായം കൃപ രക്ഷാ 

ഇവതക്കെനംം നല്ല,ക. 

ശത്രു വിപത്തു പരീക്ഷ 
അവക്കണ്ടു പലതും 

എന്നാല് നിന്െറ ശക്തികൊണ്ടു 
ഫള്പാം അവ൪ ജയിക്കും 

ം ഇപ്രകാരം രക്ഷതാനവം 
ഹുല്ലാരെയ്യം സ്പക്ഷികക 

കപകൊണ്ടു ഏഴു ാക്കി 
നിതൃമോക്ഷം നല്ലുക. 

15 ൩൧൫ 

1൦ : 2/0 ലേ 0) മമ 0൮" 

ട്ട. 
ഥ൧ 

ശി൯ പോരാളിയായ് നിലം നി 
്വറ്ലാ സംബന്ധത്തെ കാണുക 

പിട്ടെടുത്തവനെ പ്രതി നി; 
പിമണ്ടെട്ടത്താനവ൯ 
ത൯ വിചയേറും രക്തത്തിനാതം 

| വിണ്ടെടുത്താനവ൯ 
ത൯ വിലയേറും രക്തത്തിനാല് 

൨ 

| ഏലം, ബഫ്ലിസ്ത മുദ, പാപ- 
 കറയിരു നിന്നു സ്വച്ഛനാക 
ഭൈവത്തോട്ട രമ്യപ്പെട്ടക 
യേശുവെ അനുസരിക്കുകം പീണ്ടെ- 

൩ 

സ്വഗ്ലും നിന്നുടെ സ്വന്ത ദേശം 

സ്വറ്റനാഥ൯ പിതാ നിനക്കു 
ഏല്ലം, നിയതിയ മുദ്ര നിന്െറ 

നെറഥിയിര ക്രൂശടയാള ത്തെ. വിണ്ടെ-- 
ച 

ര. 

കത്ത൯ ത൯ കുരിശിനു ച്ുവട്ടിരു 
തര മനോഹരമാം കൊടിക്കി (൦) 
ല ണയായ്ക്കന്നു പോര് ചെയ്തു, നീ 

നിശ്ചയം ജയം അന്ത്യകാലെ. വിണ്ടെ-__ 

൫ 

ജയിക്കുന്നവ൯ ത൯ കിരീടം 
ലഭിക്കും നിജുമെത്ര മോദം 
ജയത്തി൯ ഗീതം ഇമ്പമത്രെ 

 ജയിപ്പോളം കാണിക ധൈധ്യം. വിണ്ടെ-_ 

മന്്നട 2ഠജ ൩൩ 
ശിശുഗാനം 

16 ൩൧൬) |൨. പൈതങ്ങളേ , വരുവിന്, 
ഒ, 08. യേശൂ കരങ്ങ ളിത 

ചേത്ത ി ി ഥം പൈതങ്ങമേ, വരുവിന്, ത്ര; പ 
യേശുവി൯ പാദത്തില് റ്റ 

ആമ്ര്കം ചെയ്യുമവ൯ ൩: പൈതങ്ങളേ, വരുവിന്, 
രക്ഷിക്കും പിരവിര, വാഷ്ണ്രി അയക്കും താ൯ 
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പാപ ശാപങ്ങഗ തിരാ൯ ൬. യേശു സ്നേഹിക്കുന്നെന്നെ 
സൌഭാഗ്യം നേടുവാന്. വേഗം ചേക്കും ത൯ ഗൃഫേ 

൦ ന. ക്ലേശികേണ്ട കക്ടത 
നല്ലുപദേശങ്ാം വേഗം തീരും ഈ ഭൂമൌ. സ്റേഫി__. 

നല്ലുമെ അതാര നിങ്ങാം 
പ്രഠപിക്കം ഭാഗൃങ്ങാ, 318 ൩൧ 

൭. പൈരങ്ങളേ, വരുവി , ടം 2200 മഗ് ല%//൦ 
ഫോശന്നാ പാട്ടവിനു 6. 

യേശുപാദം തേട്ടവി൯ ര്യ നു 
സമ്കോദം വാഴ്ചവി൯. ദ നം 

സ്വ൪ നാഥസുതാം 
കനിവ൯ പുട്മോനേ, 
കേ ശിശുകളെ. 

317 ൩. 
റ ൨൦ കുററങ്ങാം ക്ഷമിക 

40525 7025 1776 അടിമ നുകം 
റ ഒടിച്ചരുമേണം 

ഘഏണ്ണ സ്തന്യം. 
൧ യേശു സ്റ്റേഫിക്കുന്നെന്നെ 

കാണുന്നിദം വേദത്തിൽ ൩. നിന്നെ കവിഞ്ഞന്തും 
ശിശുക്കഠ തെറ സ്വന്തം ഞങ്ങ സ്നറേംഥിക്കിരല് 
ക്ഷീണ അവ൪, താ൯ ശക്ത൯ ട്മില് നിന്നകഠറി 

സ്നേഹിക്ന്നെന്നെ അന്പാല് നിറയ്ക്കു. 

സ്നേഹിക്കു മന്നശു ദം യേശ്രും പരിശുദ്ധാ, 
സ്നറേഫിക്കുന്നെന്നെ മേല് ലോകത്തേക്കു 
ചൊല്ലന്നിദം വേദംം ആകക്ടികേണമേ 

തമ ്സേഫിക്കമന്നതറാ നിന് അടിയാരെ. 

മഫത്വത്തി൯ വാതില് താ൯ ൫. ഇഫേ ഇരുട്ടൂടെ 

ശേഠ തുറന്നല്ലൊ യേശ്രും നയിക്കു 

ഫാ! ഹാ! മാം പ്രതി മുറഠും, ഏക വഴി നീയാം 
സ്സേഫി- സ്വപ്പുരത്തേക്കും 

പ. യേശു സ്സേഹിക്കുന്നെന്നെ ൬൦ യേശു സെമ്യവാനേ, 
താ൯ കഴ്ട്കും എന് പാപം സ്വ൪ നാഥ സുതാം 
ശിശുവാം ഏന്നെ ആക്കും കനിവു അ൯പുദ്മോനേ, 
ത൯ മഹത്വത്തിന്നംശി. സ്നേഹി കേഠം ശിശുക്കമെ. 

രവം യേശു സ്നേഫിക്കുന്നെന്നെ ാ്്ുു 

ഭദ്രമയെങ്ങും കാക്കം 319 ൩.൧൫ 
അശക്ത൯ ഞാന് എന്നാലും * 7/0ല /5 മല്ല ലനമ്ല' 
ഭ്രാസ നത്തിതനിന്നു. സ്റ 

| ദ, 0. റം ! 

൫. യേശു സ്സേഹിക്കുന്നെന്നെ ലു 
ര; നില്ൃക്ം താങ്ങാ൯ ൧. ശോഭതപങ്കടണം ല് 

ലേശം ഭയം വേണ്ടാമേ പപ 
അന്ത്യത്തോമം താന് ക്രടെ. 

സ്സ്റേഫി--- 

[ 

[ 

[| 

പ്രപേശമില്ല-പ്രപവേശമില്ല 
യാതൊരശുഭ്ധിക്കും. 



ശിശുഗാനം 196: 

320 

321 

ഥം യേശു എ൯ രക്ഷകന് 

രക്ഷകനേ പന്നേ൯ 

ക്കങ്ഞാടെ കെഞ്ച്യന്നെ 
കഴ്ചകിയെന്നെ-കഴ്ചകിയെന്നെ 

രക്ഷിച്ച കാകണേ. 

കത്താ നി൯ ശക്തിയാല് 

ശുദ്ധിയില് കാത്തെന്നെ [പൈതത 

നി൯ സ്നേഫപൈതത_നി൯ സ്നറേഫ- 

ആക്കെണം നീയെന്നെ. 

ലീട്ടൈട്ടപ്പോക്കലട 
അങ്കിയണിഞ്ഞു ഞാ൯ 
കുറഠമറേഠാനോയ്_കുററമറേറാനായ് | 

സ്വ൪പുരം ചേരും ന്താന്. 

൩൨ 

“ ൦൧൧ (ഥി മ്൩4 2/0 

2002 റ/ല൨ഥ്വമ് | 

1.. 14. 

മാ ദൈവമമ നീയെന് സഖ! 

പിതാവുമാകാനിക്കമോ € 
ഞാനേഴപ്പൈതത നീ സവ്വ- 
ലോക സ്വഗ്ലങ്ങളി൯ നാഥം 

നീ ഏന൯ പിതാവോ ? എന്നുടെ 
നീചയാചന കക്ടമോ ? | 
ഈ ശിശുവിന്നുയത്താകും 
ഈ സ്ത്രി നീ ശ്രദ്ധിക്കുരമാ ? 

നി എന് പിതാവോ ? ഞാ൯ നിന്െറ 
ഓഥനപ്പൈതലാകടള്ടെ 

പാങ്ദന കമ്മങ്ങളില് നിന 
രമ്യമാം സേവ ചെയ്യിടാ൯. 

നീ എ൯ പിതാവോ / എ൯ ഭൌമ 
ആയുഡ്സി൯ നറ തിത്തന്ത്യെ ഞാ൯ 
വാനിദുത്തമ ശിശുവായി 
വാഴ്നാ൯ ഫടുക്ണമെന്നെ, 

॥ ക 

4655 75 0/7 ൭/0ല7/7ല൦ഥി 

2. 05. 08. 

ഖേദം നിക്കന്നോ൯ 

൨൭ 

൩. ൭ 

മാഠിത ചേത്തണയ്കും 
ഭീതി നീക്കുവാ൯ 

ഭഃഖം നേരിട്ടാലും 

സുഖം വന്നാല 

യേശുവി൯ പ്പി൯ ചെല്ലം 

ബാലകനകേം ഞാം 

നല്ല ഇടയന് ത൯ 
ശബ്ദം ഗ്രഫിക്കം 

കണ്ണുങ്ങാംക്കിമ്പമായ് 
കേട്ടാനന്ദിക്കം 

ശിക്ഷമിച്ചാലം (്രിയ൯ 
ആശ്വസിപ്പിക്കും 

തന്നെ പിന്തുടരാ൯ 
പഴി കാണിക്കും. 

ആടുകശക്കു വേണ്ടി 

ചോര ചിന്തി താ൯ 
ആയതില് കുളിച്ചോ൪ 

ശുദ്ധരായിടും 

പാപശീലം നീക്കി 
മുറഠും രക്ഷ്ധിക്കും 

ത൯ തേജോരൂപത്തിര 

ആക്കിഅിത്തിടും. 

3൧22. ൩.൨൨ 

൧400൪ 27൦ ൧702൦ 0 ൫0൪" 

(.. 17. 

സ്വറ്റെസിംഫാസനം ചുററി 
ലക്ഷോലക്ഷം ബാല 

പാപമെല്ലാം തീമന്നാരവ൪ 

സൌഭാഗ്യരാം പൈതങ്ങഗം പാടി 

വാഴ്തൂറം ക്കാ? വഴഞ്തേം 

മഫോന്നതനെ. 

സ്റനറേഹം സന്തോഷം നിറയും 

ശോഭ തിങ്ടും ദേശേ 

സമ്മോദിപ്പാ൯ ആഗമിച്ചോ൪ 
ആരിവരൊരുമിച്ചു-_ പാടി 

രക്ഷക൯ ത൯ രക്തത്താലെ 

മോക്ഷം പ്രാപിച്ചവ൪ 
വിലയയറും ഉറവയിരത 

കുളിച്ച ശുദ്ധ രാ യാ൪__ പാടി 
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ദം. ലോകെയവ൪ തേടി കൃപ 

സ്സ്റേഫി ച്ചേശു നാമം 
അതാലിപ്പോഠം ത൯ മുഖത്തെ 
സ്മൂതിച്ചു വാഴ്ചന്നെന്നും__ പാടി 

: (ഗല /0 ടട" 

ഒ. ം (. 0. 

൧. യേശുപോട്ട്, യേശുവേട്ട്, 
യേശു ഃവാട്ട് ചേരി ചേരി൯ 

ചേരീ൯ യേശുവോട് 
യേശുപോേട്ട് ചേരി൯. 

പിട്ടെടുപ്പോ൯, പീട്ടെട്ടപ്പോ൯ം 
പിണ്ടെടപ്പോ൯ മട, ഉടന്, 

ഉട൯ വിട്ടെടടപ്പോ൯ 
പിട്ടെടുപ്പോ൯ ഉടന്. 

നമ്പിവമന്ന൯, നമ്പിവമന്നന്, 
നമ്പ്'വന്നേ൯ ഇന്നേ ഇന്നേം 

ഇന്നേ നമ്പിവ ന്നേ൯ 
നമ്പിവന്നേജ ഇന്നേം 

ര ഫല്ലേല്ലഡ്യ്യം, ഫരല്ലല്ലയ്യാം 

ഹല്ലേല്ൃയ്യാ ആമെനു, ആമെനം 

ആത്മ ഹ്രല്ലലൃയ 
ഹല്ളേച്ഛയ്യ്യാ ആമെന്. 
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൭. 0. 

കരിസ്മ നമുക്കൊരുക്കും 
മോക്കരാജുേ വാഴാ൯ 

ക്രിസ്തു തന്നേ വന്നിട്ടു 

ച്ചേക്കം നമ്മെ ക്രടെ 

സ്വഷ്ണ സൌഭാഗ്യം 

നാവാല് ചൊല്ളിക്രട്ടടാ. 

വെണ്ട വ്ൃന്ത്രൂം ധരിച്ച് 

കുരുതേ ലേ കയ്ക്തിരു 

നെററിമേല് കുഞ്ഞാട്ടിന്െറ 
നാമം ഉങ്ളോരാം നാം. സ്വഗ്ഗ--- 

3൧൭ 

ധി ട 101 00,0സ്തു 
യം 

൩൭ താതന് മുമ്പില് നില്ല്യം നാം 
സ്വണ്ണമുടി ച്ചൂട്ടം 

ഭൂത സംഘം ചേന്നു നാം 
സ്വമ്ല ഗീതം പാടും. സ്വഗ്ഗു-. 

അല്ലല്വിടെ ഇല്ല 
സൂഷ്യ൯ വേണ്ടാ തത്ര 

കഞ്ണനീരും ഇല്ലല്ലൊ 
നിത്യം ഏഴു മോദംം സ്വശ്ലൂ_ 

ഇഫലോക കക്കൃങ്ങഗം 

ഏതും ഇല്ലാതാകും 

പരലോക മഹത്വം 

പ്രത്യാശിക്കുന്നോക്കു. സ്വ 

ഭാഗ്യ മുഭഭാ സ്ഥലത്തു 
ചെന്നു ചേനിടാനായ് 

വിണ്ടും യോഗ്യത നല്ല, 
ദൈവ ത്രിയേക ന. 

ളി ര് ] 

“65125 0705 2/5 5/77706 

10, 

൧ 

യേശു ചൊല്ലുന്നു നന്നായ് പിഭ.ങ്ങാ൯ 
ചെടുതിരി രാത്രി പ്രകാശിക്കുംപോര 

ഈ ലോക തമസ്സ്റില് നാം ശോഭിക്ക 
നി൯ ചെഠുകോണ്ടില് നീ, ഞാ൯ 

എന്േറതിത 

൨ 

യേശു ചൊല്ലുന്നു * വിള ക്ങെനിക്കായി ? 

വെട്ടം മങ്ങയതാകിലറി യും താ൯ 

സ്വദ്ലൃത്തിരുനിന്നു നോക്കും നമ്മെ താ൯ 

നിശ ചെഠുകോണ്ടിത നീം, ഞാ൯ 
എ സേറതില്. 

൩. 

യേശു ചൊല്ലുന്നു, “പിന്നെല്ലാകായും" 
പാപ ഒുഃഖം മുട്ടു ലോകത്തില് ഏല്ലാം 

ച്ചും അന്ധകാരം; നാം ശോടിക്ു 

നി൯ ച്ചെടുകോണ്ടിൽ നീ, ഞാ൯ 
ഏസ്രേറതിര 
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സി ൭൩൦001] റഇബ്ബ്നഇ ഠി 5൦൩൦൦] €0ിംടനഇ 

1൮൬൩൩ | 111൩൩൩ 

പഠിത്വ 
ഞായറാഴ്ച പഠിത്വം ആരംഭം ഞായറാട് പഠിത്വം 

| അവസാനം 

൩.൨ 
ല് 3 ദുമു7 ലം 

10൦ 0070 7.07, /0 2/൭ ല് നു 

1. 1. 0൨07. 

യേശു, നിനു തപ്പാദേ 

നിനു ശുദ്ധ നാഠം ഇതില് 

ശിശുക്കലധം ഞങ്ങ പന്നേ 
ആശു നീ മദ്ധേ) വാ. 

൧൦ കത്താവേ, നിനെ നാമത്തെ 

വാഴന്നിപ്പാഠം ഞങ്ങ 

ഈ ശുഭ്ധനാഠം നി തന്നതാല് 
യേശ്രു, ശിശു സഖേം 

യാചന സ്ലോത്രങ്ങാം ൨. പടളിക്രകടടത്തിരു നിന്നിതാ 
നി ചെവിക്കൌട്ലൈണം ഉള്ളിത നി൯ വാക്കുമായ് 

പഠിപ്പികേണം നി തന്ന ശിശുക്കാം പിട്ടിയ പോക്ുന്നേ. 

അടിയാരെ ഇന്നു. യേശ്രും ശിശു സഖേ. 

പാപങ്ങശ എല്ലാം നീ ൩൭ ആശിഷമാരി ധാരളം 
കൃപയാൽ മോചിക്ക ടമരുനിന്നു ചൊരിക * 

ശുഭ്ധാത്മ൯ വന്നു ഞങ്ങമെ ഞങ്ങടെ ഗൃഹങ്ങഗമേര 
ശുദ്ധരാകേണമേ. യേശ്രും ശിശു സഖേ, 

| 
നിതൃജിവന൯ു ഇന്നേ ര. ശുഭ്ധാത്മാവാൽ നിനു വാക്കുകാം. 

[ മത്യരാം ഞങ്ങളില് ഫുഭയെ പതിച്ചു 
 നിത്യനേ, ആരംഭിക്കണം അശുദ്ധി നിക്കി കാക്കണം 

സത്യധത്മഥോപേശാതം യശ്രും ശിശു സഖേ. 

കുത്താ നിറയ്ക്റേണം തം സാനന്ദം നിന്നോടു രൂടെ 
ചിത്തം നി൯ സ്സേഫത്താല് വാനില് സുഖിക്കുമാധ൪ 

സാത്താനില്നിന്നു ഞങ്ങളെ. താ ശുഭ്ധ നാമൂ.കംം ആചരിപ്പാ൯,. 
കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണം. ശിശ്രരു സഖേ, കൂപം 

ഠാ നഅന്ന൧ന7ഠസു സ്ഥിരികരണം 
3൧൫ ൩൨൮ ൨. നി൯ പരിശുദ്ധാത്മാപിനെ 

ു ളം ]്. | ഓാഃരുോരുത്തന്നു കൊട്ടക്ക 

നീ എന്നന്നേക്കും അവരെ ൧. കത്താ2വ, സ്വദ്ലത്തിതനിന്നു സ്ത്താനിരു നിന്നു രക്ഷികു നി൯ ഭൂതൃന്മാരെ നോക്കുക, 
നീ അവക്കു സഹായിച്ചു ൩.൦ 
വിശ്വസം ധൈധയ്ക്ും കൊട്ടക. 

ഏല്പാവരെയും കത്താമവ, 
പാപം ക്രടാതെ കാക്കുക ; 
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& 

രാധ 11024 

നിനു ദിവ്യ ഇഷ്ടം ഞങ്ങഥിരു 

സംഫ്ലണ്ണ്ണ മാക്കി തരികം 
നി൯ വാശേത്തപ്ര കാരം നീ 

അനുഗ്രഹിച്ചു രക്ഷിക്കും ; 
മേലാല് നീ സ്വഗ്ലൃത്തിലേക്കു 

നി൯ ദാസന്മാരെ കൈക്കൊടളേം. 

൩൨൯ 

0/7, 7 ൧൫൪൧ 77010250 

ട്ട. 09. 

എന് പ്രതി ്ഞേ കത്താവേ 

എന്നും നി൯ സ്വേവയ്ക്ം 

നെറ ക്രടെ നില്ലേക്ണം 

എനെറ സ്വാമീ സ്റേഹിതാം 

രൂശിടാ ഞാ൯ പോരിങ്കത 

ക്രടെ നി ഉണ്ടെങ്കില് 

വഴികാടി നി ആയാല് 

വഴി പിട്ട പോകാ. 

അടുക്കല് നീ ഉട്ടൈന്നു 
അറിയിക്ക സദാ 

അടുത്താകയാര ലോകം 

അസാംഘഖ്യം പരീക്ഷ 

അരികഠം ചുററും ഉട്ടേ 

അകത്തും കു റത്തുഠം 

അടുത്തു വാഫ൯ യേശു, 

ആത്മാഃവ കാക്കണം 

കോപം പക തന്നിക്ടം 

കൊഴ്്്ന്നുഠ തിങ്ദംപോഗം 

കേഷപ്പിക്കെണം യേശുവേ 

കേമമായ് നിന് സ്വരംം 

വിശ്വാസം ഉറപ്പാനും 

വിശുദ്ധ മാഗ്ടുത്തില് 

സ്ഥിരമായി നിന്നിടാനും 

സംസ്രരിക്കെന്നടു. 

ന! ഇരിക്കുന്ന്ടത്തു 

നി൯ ശുശ്രൂമാകാരും 

നിത്യം പസിക്കം എന്നു 

നിശ്ചയം ചൊന്നല്ലേ, 

സേവിപ്പാ൯ ജീവകാലം 

സത്യം ചെയ്യോനം ഞാ൯ 

നിന്നെ അന്ുഗമിപ്പാ൯ 

നീ തുണ്ജ്ല്ലെ൯ സ്വമി. 

൫. 

330 

കാണിക്ക നി൯ കലേടി 
കാത അതിത ഞാന് വെപ്പാ൯ 

ആയതിനും നിന് ശക്തി 

ആവശ്യം കുത്താവേ, 

ആയുരന്തം നടത്തു 
ആകക്ടിച്ചിടെന്നെ 

അന്ത്യ മോക്ഷം ഏഎനിക്ടെ 
അനുടവം ആക്കു. 

3,000 ൧൭, 7.0 0ല൧/൧ 2/൧ ൧70 

ടവ. 89, 

കത്താവം ടൂതസേവിതാം 

കടാക്ഷികു നി൯ ഭാസരെ 

കള്കഫിനം നദ്്രേത്തില് 

കഴിച്ച നിനെറ യെരവ്വനം 

കാരുണ്ദമോടോക്കുന്നല്ലൊ 

കാത്തരു ഉന്നി ബാലരെം 

നമ്പുന്നെ നിന്നിര ഞങ്ങളും 

നമ്പോ൪ ലങ്ക്ിചിടില്ലൊട്ടും 
നതസഫായം നിന നാമമെ 

നല്ലോനെ, നിന്നെ നോക്കുന്നെ 

നി൯ സ്നേഹാ പന്നി നിലയില് 

നില്ല്ടം ഇതിരു നിന്നാരു ഞങ്ങഗം 

സ്റ്റാന കൃപ നി൯ ദാനമാം 

ശുദ്ധപിത്തും നി വിതെക്ട 

സ്വന്തമാക്കി താത൯ മു൯പിത 

സ്ത്രാനത്തിങ്കലെ ത്രിവ്ൃതം 

സഹായിച്ച നി രക്ൂപയിര 

സ്ഥിരികരിക്കടിയാരെ. 

തോല്ലിക്കും ശത്രു കഠം മദ്ധ്യേ 

തകു തുൂണനീ മാത്രമെ 

തോല്ലക്ഛാതെ പോര് ചെയുനേക൪ 

തങ്കമുടി ച്ചൂടിയ പോര 

ത൯ സഹായത്തിന്നമപേകഷ 

താ അതാശ്രയം ന്! തന്ന, 

എപ്പിസ്കോപ്പാ കൈ വെക്കയില് 

എല്ലാ വാഴ് പും ദാനം ചെല്ലു, 

ഏഴിരട്ടി ശക്തി മേജ നിന്ന്) 

ഏകട്ടെ നി൯ സന്നിധിയും 

യേശുവെ കുമ്പിടും ഞങ്ങാഠം(ക്ക്) 

ഏവക്കും താ ഇന്നാവിയെ. 

൩.൩. 
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നി 
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വിശുഭ്ധ സംസഹഗ്ഗം 19% 

വിശ്ഭ്ധ സംസഗ്ലും 
൩൩൧൪. യേശുവിന് മാംസരക്തവും 

ഒട്ട റ്ട്ട. നിന വിരുന്നാകേട്ടെം 
; യേശുവി ആത്മ ദാനവും 

യേശു തന്മെറ ദി) സ്നേഹം ജിപനെ നല്ലട്ടെ. 

ഇതിത തന്നെ കാണിഷ് | 
പാചത്തിസെറ ദോഷം ക്രടെ 

ഓല്പിപ്പാനേ നിശ്ചയി. ദു ൩൨൩൨൩ 

കുരിശില് എല്ലാക്കും വേണ്ടി “നമ്മ ലല യ, /20/)/ 7.0/" 
തെറ രക്തം ചൊരിഞ്ഞു ല് 

നമ്മെ ഫന്നും രക്ഷിപ്പാനും 
ദൈവ കോപം സഹിഷ്ം 

കൃപയുള്ള രക്ഷിതാവേ, 
നിന്െറ സ്നറേഫം നത്ൃമായ് 

അതുക്രടെ എന്നെന്നേക്കും 
നിലനില്ലകം ഉറപ്പായ്. 

ക്രിസ്തു, നിന്െറ കൂപകൊണ്ടു 
ഞങ്ങടെ പോക്കിപ്പികു 

നീനെറ അനുഗ്രഹത്താലും 

തണുപ്പിച്ച അയക്കു. 

നി 

൩൩.൨ 

(.. 1. 

ഫേ ! ദാഹിക്കുമന്നാ൯ വരുവി൯ 
ജിവ ഉ റവിങ്കത, 

സെൌജജന്യദ്ധാനം വാങ്ടുവി൯ 
യേേശുവി൯ ക്രൂശിക്ക. 

യ്യേശു സ്വഗ്ഗ അപ്പം അല്ലോ 

ആത്മ ജീവാഹാരം, 

യേശൂ രക്തം സ്വസ്ഥം അല്ലോ 

പാപ പരിഹാരം. 

രം മന്നായെ ഉജിക്കു ന്നോ൪ 

എല്ലാരും കിവിക്കും, 

രം ഉറവിരു പാനം ചെയ്ക്കോ൪൯ 
ആരോദ്ൃൃം പ്രഃപിക്കും. 
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ഞാനദയാശഗൃന൯, ശുദ്ധനാഥാ 

നിയെ൯ ചാരെ വരാന് 

കല്പന ഒന്നല്ലൊ വേണ്ടു 

പാപിയെ മോചിപ്പാന. 

ഞാനയോഗ്യ൯ം ഏന് ദേഹിയി൯ 
വാസേം ന്ചക്കുടിത 

നീയതിരു വരുമോ നാഥാ 
വാക്കിനാരു ശുഭ്ധി താ. 

ഞാനയോഗ്യന്, ഹുങ്കിലും ഞാ൯ 
മുടക്കാമോ നിന്നെ 

൯ വിലയായ്ക്കിരുജഡ._ 
രക്തം കൊട്ടത്തോനേ. 

നല്ലോരിസമയം വന്നു 
ദിവ്യഹാരരം നല്ലി 

വല്ലാത്തെ൯ നെഞ്ചിരു നി൯ ശക്തി 
സ്സറേഫം നിറയ്ക്ുകെ, 

൩.൩൨(൭. 

77722൪ 0 42, 0൩ 7/0 ക് 

വാ 116൭. 18. 

സ്വഗ്ലിയപ്പമേ, നീ താ൯ 
സുക്ഷാരു ഭക്ഷണം ; നിന്നെ 
ഭക്ഷിച്ചിടുന്നു ഞങ്ങഠം 
സരുഭോജ്ം പ്വേണം സദ്യ 
മരിച്ചോനെറ ജ।പനാരു 
സദാ ശക്തി നല്ലെ, ണും. 



128 101, ധാ 01412 

൨. സ്വമുന്തിരിം, നി൯ രക്തം 
നല്ലന്നിത്യാഗപാത്രം 
നിന്മുരിവേറാം സുഖം 
തന്നതാത' ക്രശൂ നോക്കി 

ജിവിക്കുന്നെങ്ങഠം, കത്താം 
നിന്നിത പാലിക്കെങ്ങളെ. 
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1. 17. 

൧. എ൯ ദൈവമേ, നി൯ മേശമേല് | ക 

നി൯ പരത്രം സ്റ്റേഹം തൂകുന്ന 
നി൯ മകുളെല്ലാം വന്നിങ്ങു 
നിന മാധുഖ്യം രഅചികട്ടെ. 

ലി ൨ യേശുവിനന്െറ ദനേമെ, ത൯ 

മാംസരക്ത തഞ്തി൯ വിരുന്നെ 
ഈ ഭു;ഘ്യപാനിയങ്ങമെ. 
ആസ്വടിപ്പതു മാ ഭാഗ്യം. 

പാത്രതയില്ലാത്തോ൪ മുമ്പില് 

ഈ ദ്രവ്ൃങ്ങഗം വെപ്പതെന്തു ₹ 

നി൯ പേകല്ലൊ രക്തം ചിന്തി 

നിനകില്ലേ മക്കം വിതം 

ദും. കുത്താം നി൯ ഉമശയ്ക്കിമ്പമായി ൭൦ 

മോദമോടേവരും ശ്രടി 

അതി൯ മമ്മങ്ങഠ൦ം രചിപ്പോ൪ 

മുക്തി ആസ്വദികുടിഹെ. 

വം 
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// 20൧൧" 

€. 1. 

ചം പൊൌന്നേശുവേ, ജീവനാഥാ 
തുണെക്ക നിയിപ്പോഠാ 

വ 

നം 

നിന്നുടെ ശരിരരക്ത._ 

മമ്മം ഗ്രഫിച്ചിടാ൯. 

കണ്ണ്ണാത നിന്നെ കാണാഞ്ഞിട്ടും 

നി൯ സ്നേഹ മാധുഷ്യം 
ഘണ്ണഥാം സംസധ്ശൂത്തിന്നായി 

വാഞ്ചര നല്ലിടടുന്നു. 

നിന്മേശെക്കു ചുററും കരടും 
ഈ സഹോദരമങ്ങധം 

തമ്മിലുഭ്ഭ ബന്ധമൊരു_ 
നാളും നീങ്ങിമപ്പാകാ. 

ഇങ്ങനെ യീ ഭൂവിലുഭ്ള 

നിദ്മകളെ ല്ലാരും 
ഭംഗമിള്ാതൊന്നു താനെ നന്ന് ) 

അറിവാന് തുണെക്കം 

നിന്നിലുഭ്മൈക്യം മൂലമായി 
വിന്ണ്ണിലെ നന്മകശ 

ഉന്നതങ്കത് നിന്നു വാങ്ങാം 
പ്രാത്ഥനയാര സദാ. 

നി൯ രാജ്യസ്ഥാപനത്തിനണ്നായ് 

നിതൃം സേവചെയ്യാ൯ 
എന് രാജസെറ ശക്തി എന്നില് 

വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നു. 

ദുഷ്യലോകത്തിലു ദളതാം 
കക്ഷൃതകളെ ല്ലാം 

ഇഷ്യംപോലനുഗ്രഫമായ് 

നിയല്ലോ മാറമൂന്നു. 

സത്ചാനന്ദം നിനു സംസഗ്ഗം 
ഈ ദ്രവിലെങ്കിലോ 

നിത്യതയിലെ സൌഭാഗ്യം 
പണ്ണിപ്പാ൯ സാഭ്ധ്യമോ 

പൊന്നേശു വേ ജീവനാഥാ 

വേഗം വരേണമേ 

നിന്നുത്ത മകാന്ത നിന്നെ 

കാത്തി രിക്കന്നിതാ. 
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ട്ട. ൫. 

ചം ആഭദ്യവിവാഫനളോില് 
ഏ മനില് ധ്വനിച്ച 

ആ മംഗല്യാശിവ്യാദം 
ഇന്നും കേക്കുന്നിതാം 

൨. കെക്രൈസ്ധവ ദമ്പതിമാ൪ 

തമ്മിര ചേരുംനേരം 

വിശുദ്ധനാം ത്രിയേക൯ 

ത൯ കൃപ ചെരരിയും- 

൩൨. സന്താന സൌഭാഗ്യവും 
സ്നേഫം വിശ്വാസവും 

ലോകശക്തിക്സാഭ്ധൃം 

നിക്കാനൈകൃബന്ധം. 

രം പിതാപേ, നി൯ സ്ധന്നിദ്ധ്യം 

വേണി സനന്ദഭേ 

ത്തൃഭ്രാമി൯ ഫവ്വാപപോലെ 

ഈ കാന്തയാക്ട്ടെം 

൫. രക്ഷകാ, ഏഴ്ചന്നെഭ്ളി 
യോജിപ്പിക്കിവരെ 

ദിഷകാലം സന്തോക്ഷം 

ചേന്നു വസിച്ചിടാ൯ം 

൬. വിശുദ്ധാത്മാവേ, വന്നു 
ആശിവ്വഭിക നി 

സ്വ മണവാളലന്നു 

മണവാട്ടിയെ പോല്, 

൭൦ ജഇവ൪ തങ്ങഗാ കിരിടം 

വെച്ചങ്ങു നിന് പാദെ 

ക്രിസ്മ ൯ മണവാട്ടിയായി 
സൌഭാഗ്യം ചേരട്ടെ. 

0൩. സ്൩൧.൦ജ൩ഠ2%7 

വിശുദ്ധ വിവാഹം 

337 ൩൩൭ | 338 

വിശുഭ്ധ വിവാഹം 199 

൩൩.൮. 

്ള 
ആനന്ദിച്ച് ഘോഷിപ്പി൯ 

ഭാഗ്ൃമാഥീ നാളില് ം 
ഐക്യമായി പാടിട്ടവി൯ 

സ്നേഹമായി ലാഴ്ൂവി൯ം 

ആദിയില് യഫോവാ 
പാപം ഇല്ലാ കാലത്തില് 
തആദം ൨൮൮െ സ്നേഹമായ് 

ചേത്തണെഷ ഏകമായ്. 

ഉത്തമം രം ഏപ്പൂടു 

ചിത്ത മോദം ഉളളതു 
മാനമംേ വിവാഹഅി൯ 
കിടക്കയൊ നിദ്മലം. ൭ 

യ്യേശുവേ, ംരം ഭാസരെ 

ലേശം കൈപവിട്ടിടൊല്ലെ 
ആശിര്വാദം തന്നിപ്പോം 

നാഥനേ, അയക്കണം. 

ദൈവ പവാക്കിന്നൌത്തതായ് 
ദൈവ ഭക്തിയുള്ളോരായ് 

ഛെകുമായ് വസിപ്പാനായ് 

വരെയും വാഴ കം 8) യ്യും രു 

ഭമ്പതിമാ൪ ഇവരെ 

കത്താന രക്ഷിക്കണം 

തിരുനാമ മഹത്വം 
ഇവര് മൂലം വരേണെം. 

ജ്ഞാന മണവാളനേ 
വാനത്തിത നീ വരുമ്പോഠം 
ഹിനമാം നി൯ സഭയെ 
പ്രിയ കാന്തയാകുപ്പോഠം. 
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പ 

൧. സ്വഗ്ലമണവാഭ&നേ 

സത്യ സഭാ നാഥനേ 

ആശിീരവദിക്കണം 

ദാസ൪ ഇവരെ ഇപ്പോ 

ഭാസ൪ ഇവരെ ഇപ്പോ 

ദാസ൪ ഇവരെ ഇപ്പോ 

ആശീരവദീകേണമേ. 

൨. കാനാവിലെ പന്തലില് 

മംഥാലാത്സവം അതില് 

എഴ്ുന്നരുളിയ 

. യേശു മാനുവ്ലേ 

യേശു മാനു വേദ്ല 

യേശു മാന്ദദവലേ 

എഴ്ചന്നരുഃള ണമ. 

൩൨. ഭസേ ദാസിമാ൪ ചെയ്യും 

രം വിവാഫത്തി൯ ബന്ധം 
സന്തതം നില്ലേണം 

സ്യേഫപാശമോടെ 
സ്നേഫപാ ശമോടെ 

സ്നേഫപാശമോടെ 

സന്തതം നിലുംണ 22. 

രംം ഖം ദിനം ആച്ിലും 

സെരച്യം മോദം ആകിലും 

ഐക്യത നങ്ലെണം 

തതൃത്മദാനം നല്ലി 

ആത്മഭാനം നല്ലി 

ആത്മഭാനം നല്ലി 

ക്ടെകൃത നല്ലേ,ണമ. 
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വം 1. 

൧ം ക്ൃപയുള്ള ത്രീയേകന, 

ഇപ്പോഠം നി വരേണമേ 

നിന്െറ കൃപയാല് ഇവരെ 

അപ്പോ? നോര്ക്കണമേ 

കടാക്ഷിക്ക 

ഈ പധൂവരന്മാരെ. 

൩൭൪൧ 

| 

൩൩൨൯ ൨. 

341 
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ആദിമുതത വിവാഹത്തെ 
നിയമിച്ച കത്താവേ, 

സതഭക്തി, ശാന്തം, സ്നറേഫത്തെ 

ഈ വൃരുഷന്നും സ്റ്രിക്ടം 

നീ കൊടുത്തു 
ഇവരെ യോജിപ്പികു. 

സന്തോഷ വാല്യകാലത്തില് 
ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട 

സന്താപ താഴ്ചകാലത്തിത 
ഭക്തിയിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ട 

ജടിവിക്കേണം 
അന്ത്യ സ്വ്റേ ചേന്ദീടാ൯. 

൩൪൭൧ 

4:70 //൦ 0/൦ 0 ൧൧൧0൧ ൪704 70൪൧" 

0), 19, 
ഇമ്പമോടാശിസ്സുകഠം 

ഭമ്പതിമാക്കായിപ്പോശം 

ചൊസ്ിടുന്ന വാക്കുകഠം 
വിദ്ണ്ണ്ത പോയ് മറയും മു൯ 
വാകിന്നഗോചരമാം 

ഭാഗ്യ ഏത്തി നല്ലന്ന 
പ്രാത്ഥനയെ തുടന്നു 

പ്രാത്ഥിപ്പി൯ ന് ങ്ങളെ ല്ലാം 
നിത്യഭാധ്ൃത്രിമയകാ 

വാഴ്ക ണഥി മംഗലം. 

ലോകത്തിലെ ഭാഗ്യവും 
നാക പവ്ൃതമഞ്ഞാം 
നിത്യാശിസ്സും നലല്ലെ,ണം 
സതൃവഷി കാട്ടുവാന് 
നിത്യം ദൂതർ മു൯ ചെന്നു 

ശാന്തി തിങ്ങും വിീട്ടിദ്മേര 
ദൂതർ ചിറകിൻ ശോഭ 

രാത്രൌ കാവലാകണും-_-നിത്വ 

ഏദനിലെ സൌഭാഗ്യം 
നിത്ൃമഫത്വത്തോടും 
സ്വശ്മീ ഭൂമിയോടടം 
തത ഭപനങ്ങളേടദ്ടം 

കൂട്ടിച്ചേത്തു സ്നേഹഅ്ി൯ 

കെട്ടായ പാലിക്കുന്നോരു 
ബന്ധമായികുമ്മ വും 

മുദ്രയിടെണം നാഥാ--- നിത്യ 
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ദൈവമേ, ത്രിയേകനേം, 

നി൯ തീ തന്നെ ഭാഗ്യം 

നന്ദി ഏണ്ടു മാനസെ 

വന്മിച്ചീടും ഞങ്ങളെ 
പങ്കഫിന ശക്തി യാത 

തങ്കവാതിത കടന്നു 

അകങ്കീധാരിസംഘത്തില് 

പങ്കുണ്ടാവാ൯ പാലിക്ക 

ക്ുഞ്ഞാട്ടി൯ കല്യാണത്തിര 
_ സ്വശ്ലഗിതം പട്ടവാന൯ു. 

നു 

സട 7൧20൨൭ ൧: 752 ടല 
രോഗികളെ ഭശരിക്ക 

342: 
1. 4. 

ഹാ ! യേശ്രു, ആത്മ വൈഭൃനേ, 
ത്ത്താലും മനാരോഗത്തെ 

ദിനങ്ങഗം ഏത്ര അസഖ്യം 

സവ്വൌഷധം നി൯ ചൊൽ ഗുരോം 

ഞാന് കുഷ്ടരോഗിം എ൯ വിളി 
: തൊടാതെന്നെ ” 

എന്നാലും കണ്ടവകെല്ലാം 

തൊൌൊടേണമൊെന്നു പ്രാത്ഥിക്കാം,. 

മുട ന്തനായ് കീട ക്കുന്നേ൯ 
നടപ്പാ൯ ചൊന്നാത ഓാടടവേന൯ 
പ്രകാശം നീ, കുരുട൯ ഞാ൯ 

കങ്കൊണുഭവ൯ നിന്നലെ ഞാ൯ം 

ഞാൻ ചെകിടശ, നി ദൈവ ചൊൌൊത 

അനുസരിച്ചു വന്നപോത 

എ൯ ചെവി വേദവാകിന്നു 
തുറന്നാതം, എത്ര നല്ലതു ? 

ഞാന് മ, നി ഭിവൃപാക്കും 

ഗ്രഹിച്ച വചനം ഏല്ലാം 
നന്നായ് പ്രസംഗിച്ചിട്ട വാന് 

നീ കല്ലിചചാതം ഞാ൯ ചെയ്യിട്ടം. 
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..8.8. 1.1. 

ലേടിമക്ുകണ്ടാ തആആത്മാവേ, 

യേശൂ ഉണ്ട് സമിപെ 

കടത തിര ഉയന്നാലും 
കാമോഘ്ങ്ങഠം മുതിന്നലേംം 

.തിണ്ടാതെന്നെ ? 

൩൪൫൧൩ 

ഖചേദിമകുണ്ടാ ആത്മാവേ 

യേശു ഉണ്ടു് സമീപെം 

ഭ്രാഖം ദിനം ആകിലും 

മുത്യു തന്നേ ആകിലും 
നല്ലിടയ൯ താ൯ വഫിക്കും 

| എല്ലാ നാളൂ.ം താന മഠെക്കം 
ര് തളിയാലും തഴ്ട്കും 

അല്ലല് എല്ലാം ഒഴിക്കം, 

സ്വം നിതയ ഭവനം 
ഇല്ലവിടെ സഹനം കല 

യദഹാവാ നല്ല പിതാവു 
യേശു അല്ലോ രക്ഷിതാവു 

ഖേദിക്കേണ്ടാ ആത്മാവേ, 
യേശൂ ഉണ്ടു് സമിപെ. 
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1). ൭. 14. 

ഭയപ്പെടായ്കു, നീ 

ധൈധഷ്യമായിരിക്ു 
ഞാന് തന്നേ തആആകുന്നു തവ 

അന്തികെ വന്നതു ; 
നിതൃമായ് സ്റ്റേഹിച്ച 
നിന്നെ, അതിനു ഞാ൯ 

വാത്സല്യത്തോടെ എങ്കേ (ക്) 
ആകക്രിച്ചിട്ടന്നു. 

൩൭൪ 

ഏന് [പ്രിയ മകളെ 
അ൯പോടെ ശാസിച്ചു 

ശിക്ഷിച്ചിടുന്നു ഞാ൯ അവ൪ 
| രക്ഷല്ലെട്ടവാനായ് ; 
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നി൯ പാപം ഓത്തെസെറ 

മുമ്പിത. എരിവോടെ 

മാനസന്തരലപ്പെടുകിത 

നിനക്കു ഭാഗ്യ “മ. 

ക്ഷീണൌത്തി൯ കട്ടിലില് 

ഞാ൯ നിന്നെ താങ്ങുന്നു 

നിന് പ്യാധിയില് കിടക്കയെ 

ഞാ൯ വിരിച്ചിടുന്നു ; 

നിസ അക്ൂത്ൃയങ്ങടെ 

ഒന്നേടെ മോചിഷ് 

രോധഥങ്ങധ സകലവും ഞാ൯ 

സെരഖ്യം ആക്കിടുന്നു. 

അഗ്നിയില് ക്രടെയും 

നീ കടന്നിട്ടുമ്പോഗ 

നിന്നോടൊരുമികു സദാ 

ഞാ൯ നടന്നീടുമെ : 

ഞെരുക്ക ചൂയില് 

തെരിഞ്ഞെടുത്തു ഞാ൯ 

നിന്നെ ശോധന ചെയ്യ; പിന 

പൊന്നു പോര നീ വരും. 
ി 

നി ഛഎന്നെ സ്റന്റേഫിക്കില് 

രം എ൯ പ്രവൃത്തിയെ 

ഇന്നു ഗ്രഹിചിടാഷ്ലില
ും 

പിന്നെ അറിയുമെ : 

സ്വത്തിലും സദാ 

സ്നോത്രം ചെയ്കിടുക 

ദൈവത്തെ സ്സേഫിക്കുന്നോക്കു 

സവ്വവും നഗ്മയാം: 

6 16൭. 78. 

ദുഃഖമുഭഭ ആത്മാര്വം 

ക്ഷീണഭാവം ഫന്തിന്നു 

യേശൂ നിനെഠ രക്ഷാക൯ 

ഉത്തമനാം സ്നറേഫിതസ 

അവ൯ ടുദഃഖം കലയും 

സ്വസ്ഥം ആകാൻ 
കല്പിക്കും 

൧. 

പിശ്വസിക്ക ആത്മാവേ,
 

തെറ ദിവ്യ കൃപയെ 

മേല് ആകാശത്തിതനിന്നു 

 [ 
൩൭൫൭) 
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്വന൦ : 

കീഴ് ലോകത്തോളം എത്തും 

അമ.വററതാം കൃപ 

കരുണയും അങ്ങിനെ. 

ദുഃഖഭാവം നിക്കുക 

യേശുവിത ആശ്രുയിക്ക 

അവനു പാപം ക്ഷമിക്കും 

അവന് ശുദ്ധീകരിക്കും 

സന്നിധാനെ ചെല്ലുക 

പാച്ച ക്ഷമ ലഭിക്ക. 

൩൪൬ 

“ 4/ 77 റല" 

൬, 0.9. 0.9. 

ആകാശത്തിശ മീതെ 

സ്വര ലാടം രാജ്യം 

ആശ്വാസം അവിടെ 

നമുക്കു കിട്ടും 

അടിമ ഞെരുക്കം 

ക്കുത്തും ഭാഹഫവും 

യാതൊരു ദുഃഖവും 

ഉണ്ടാക ഇല്ലം 

പിതാവിനെഠ പിട്ടിത 

മക്കഠം എല്ലാവരും 

കൃപയാ വേഗത്തില് 

ഒന്നി ക്രടും 

നിതൃ മഫത്വവും 

എണ്ണ മോദവും 

എന്നും ഇമ്പണ്ടെലുൂം 

അപ്പോ ലഭ്രിക്കം. 

ഇവിടെ പ്രയത്നം 
നത മനസ്സോടെ 

ഫൃപ്പോഴ്ചം ചെയ്യ
ണം 

ഫൃ൯ ക്രടടകാരേ 

ഉയരെ നോക്കെണം 

ഭാഗ്യം ഓാക്കെണം 

അതു കീട്ടവോള.ം 

കാത്തിരിക്കണം: 
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1, 14. 
യ്യേശു മാത്രം ശരണം 

അവ൯ നമ്മെ രക്ഷ്മിക്കും 

ഇപ്പോഴും ഏന്നക്കം 

അതു എത്ര ഭാഗ്യം 

ഭാഗ്യം ഭാഗ്യം ഭാഗ്യം 

അതു് ഏത്ര ഭാഗ്യം 
യേശു സതയ ശരണും. 

ഥാ 

൨. യേശുക്രിസ്മു ജനിച 
കഷ്ജപ്പെട്ട മരിച്ച 
ഹല്ലാ ജനത്ങധക്കായ് 

തന്നില് മാത്രം ഭാഗ്യം 
ഭാഗ്യം ഭാഗ്യം ഭാഗ്യം 

തന്നിരു മാത്രം ഭാഗ്യം 
യേശു ഭിപ്യ ശരണം 

൩൦ യേശു ഇപ്പോഠം സ്വഗ്ലുത്തില് ; 
നാമും കൂടെ വേഗത്തില് 
അവിടെ ഏത്തിയാരു 

അതു എത്ര ഭാഗ്യം 
ഭാധ്യൃഠ ഭാഗ്യം ഭാഗ്യം 

അത്തക് ഏത്ര ഭാഗ്യം 
സ്വഗ്ലു മോക്ഷം കിട്ടുമ്പോ 

പാപം പേടി വേദന 

ദുഃഖം ദിനം മൃത്യുവും 

അവിടെ ഇല്ലല്ലോ 

അത്തു ഛത്ര ഭാഗ്യം 

ഭാശ്ൃം ഭാഗ്യം ഭാഗ്യം 

അതു് ഏത ഭാഗ്യം 
സ്വഗ്ല മോക്ഷം കിട്ടമ്പോഠ. 

യേശു മാത്രം ശരണം 
സ്വശ്ലും നിത്യ ഭവനം 
നാം ഇപ്പോശ യാത്രക്കാര 

പിന്നെ ഏണ്ണ ഭാഗ്യം 
ഭാഗ്യം ഭാഗ്യം ഭാഗ്യം 

പിന്നെ ഏണ്്റ ഭാഗ്യം 
യേശുവിനെ കാണുമ്പോ. 

രോഗികള്ലെ. ദശിക്കു 199 

൩൪൭ 348 ൩൭൮ 

' ഗമ 700൧ മഥ? 

100. 7.0). 7. 

൧ 

എന്നെ രക്ഷ്മിപ്പാ൯ ഉന്നതം വിട്ടു 
മന്നിത വന്ന കത്താവേ ! 

നിന്നെ സ്വഗ്ലത്തിതനിന്നിഹ കൊണ്ടു. 
വന്നതു നിന് സ്നറേഫമെ ; 

ആകക്രിക്ക എന്നെ പ്രിയരക്ഷകാ 
നീ മരിച്ച ക്രൂശിങ്കര : 

ആകക്ദികു ഏന്നെ പ്രിയ രക്ഷകാ : 
നി൯ മുറിഞ്ഞ മാവ്യി്കരും 

൨. 

നാവുകൊണ്ടു ചൊല്ലാപതി൯ മേല് നി 
നോവെരു പേക്കായേറരല്ലൊ ! 

ഈ വിധം സ്നേഹം ജീവനാഥാ ! ഈ 
ഭൂപിലാക്കമില്ലഹോ !__- ആകക്രടികു 

ച് ി 

നികലേക്കെന്നെ ആകക്കിപ്പാനായി 
രോഗമാം നിനു ഭ്ൂതനെ : 

നിസ കരത്തരേ നി! ഏകത അയച്ച 
നിന് കൃപയ്ക്കായ് സ്ലോത്രമെ :-- ആക 

രം 

നിന സ്വരൂപത്തോടനുരൂപമായി 
വരുവാന് നാങ്ളില് നാളില് : 

ചെരികാത്മാവി൯ വരങ്ങഗ ഏന്നും 
നിറവായ് നീയെന്നുജജില്ം __ ആക 

൫ 

ജീവനുമ്ളതാം ദൈവവചനം 
സവ്വനേരവു൭മെസൈറ 

പാവനാഹഠരരമാവതിന്നെന്നും ല് 
ദിവൃയകൂപ നല്ലുകെ. __ ആക 

൬ 

ഉന്നതത്തിരു നി൯ സന്നിധൌ വന്നു 
നിന്നെ ഞാന് കാണുന്നേരം 

എന്നില് ഉണ്ടാമാനന്ദമവ്വള്യ്ക്രം : 
ഏന്നുമെന്നേക്കും ഭാഗ്യം. __ ത്തുക 
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349 ൩൪൭൯ (൯. ഡുദയം തരേണം, 
ഞാനതിരത വരെണെം : 

ന൦/0////൦ ലവം ൧5177200 സാധുത 

101ല0൪4)/ നിന്നില് ഉണ്ടാകേണം. 

05. ൧൦൦ നി൯ ശോധനതിരും : 

ച. നിത്യമായി സ്നേഹി : ഇല്ലാതാകും കണ്ണീരും : 
നിന പേക്കു മരിച്ചു & പെൌന്നുപോതല്ത നി! വരും: 

നിന്നെ ഞാ൯ വിഭമിക്ടം നി ഭാഗ്യവനോകും. 

രക്ഷ പ്രാപിപ്പാനായ് . 
൧൧: കാഫമം ഥ്വനിക്കും : 

| മൃതന്മാ൪ ഉയിക്കും : 
. ഞാന് ഫിക്കന്നോനെ 

ലു ക 
രോഗമെല്ലാം പോക്കും : 

ശ്മിക്ഷിക്കുന്നതിനെ 

ഓക്ക നി മകനേ! 
ദുതയവില്ലാതാകും. 

നിന്നശ്വോസത്തിന്നായി- 
ന്. 

൩.൦ ഞാനയക്കും രോഗം; 
350 

൩൨൫൭ 

ഞാ൯ വരുത്തും ശോകം: 
10. 10. 8.6... 

കക്കുതയുണ്ടാകും ര 
ല് | 

അവയെ ദ്രൃതന്മാ൪. ൧. വേദനയില് അഫഹൊ! എന് സോദരാ 
നീ ദൈവത്തിഭ ലേക്കു നോക്കുക; 

റി 

മും. നിന്െറ പേദനയില്ത 
നി൯ ഖേദകാലത്തിര 
സങ്കേതമപ ം കനി യി ക 

ദൈവകോപാഗ്നിയിത കര്രു! 
ആശ്രയിക്ക. 

ഞാന ദഫിക്കുന്നതു. 

൨. യേശു രക്ഷാകര൯ കാരുണ്യവാ൯ 

൫. ഏ൯ മേനിയുടഞ്ഞു : ആകക്ടിക്കുന്നു നിന്നെ സ്ററേഹഫവന്േ 
ി [0 

എന രക്തം ഞ്ഞു. സ്വ൪ നാടതില് ഇനി 
ഫൂദയം തക കങ്കഠ പതികു നി 

നിന്നെ സ്നേഹിച്ചതാല്. ഇല്ലേെ മേദിനി 
വാസമിനിം 

൬. നീയെനെറ സ്ക്റേഹത്തില് [്കമെ 
പിശ്വസിക്കുന്നെര്കില് : .ം ക്രൂശിത നി൯പേക്വ൯ കൈകാത- 

വിശ്രമിക്കയതില് നീട്ടി കൃപാകര൯ ആശ്ചയ്യമേ ! 

നല്ലം അതാശ്വാസംം നിന്നെ പ്രതിയവ൯ 

ജിവ൯ വെടിഞ്ഞു നി൯ 
ഴ് 

൭: ഫു ശുദ്ധ വചനം മോചനം വാങ്ങിത്ത൯ 

നിന പ്രിയമാം ധ്യാനം _ സ്റ്റേഹത്തിനാല്. 

ആകയനുദിനം | 

നീയതുഠംക്കൊള്ള ക. രും. വിശ്വാസ കങ്കെമെ. നീ സന്തതം 

സന്തോഷമേകുമെ 

താ൯ നിന്െറ ആശയെ ; 

താങ്ങും ദിനെ ദിനെ 

നിന്നെയവ൯. . 

൮: എഏഴ്റ്രാനുസരണം 

നിന ശുദ്ധികരണം 

ആത്മാവിന് ഭരണം 

യേശുവിങ്കത പതിക്കില് സദയം 

മൂലം മാത്രം വരും. | 
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ഉണ്ടാകൊലാ ഫുദി വിഗ്രഫവും 
യേശുവിന്നാഗ്രഹഃ : 
നിന്നും അവ൯ ഗൃഹം : 

എന്നും അനുഗ്ര ഹം 
ആയ്മടണം. 

ത്ര  തന്നെനീ പൃള്ുമായിസ്സറേഫികെണം: ൬- ഭൂവില് നിന ഭീവിതം തീരുന്നനാഗം 

ലദൈവത്തി൯ സന്നിധൌ ചെന്നിട്ടു. 

നിനു പ്രിയരേവരും [മ്പോഠ: 

മുമ്പില് മുലാ വരും ; 

ഭാഗ്യം മഹത്തരം : 

മനോഫരഠംം 

൬1൧൩. ൭2 നമ്മ ഈ5൧൬ 
ശവസംസ്കാരം 

351 ൩൪൭൧ ര 
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20, 1. ഇമെപ്പള പില് അന്ത്യ കാഹലം 
കേട്ടിട്ടം നേരത്തില് 

൧ 

ഫേ മൂത്യുവേ, ഭയങ്കരങ്ങളി൯ 
രാജനാം ശത്രുവേ, 

നീ! മല്്യരെ ജയിച്ച ഭൂമിയില് 
വാഴ്ചന്നിന്നാഠം വരെ 

ഭാഗൃപഠുദീസായെ നി 
$ഖകുണ്ണി൪ താഴ്ചരരയായ് 

മാററി സദാ ഭരിക്കുന്നെ 
ക്രൂരനാം രാദ്നേ. 

൨ 

ഫേ മൂതുപേം നി൯ കത്തവൃം നില- 
നിന്നിടാ എന്നുമെ 

ഇമ്മാന൯ുവേത ഈ മാനവക്ുല 

രക്ഷകന് ഭൂതടല 

വന്നു മുതിയതേററു താ൯ 
നിന്മേല് വിജയം കൊണ്ടു നി൯ 
ഷഘോരവിഷത്തി൯ മുഭഭിനെ 

നിക്കി ഏന്നേക്കുമേ. 

൩. 

ഹേ മുത്യപേ, ഇപ്പോഠം ക്രിസ്നേശുവി൯ 

ഭക്തരാം ഏവക്കും 

നീ ഭൂത്യനായി ഇപ്പാപ്പലോകത്തില് 
നിന്നു പ്രതിദിനം 

തെ ദവത്തിത൯റ പൈതങ്ങ ളി൯ 
ആത്മാക്കളെ സ൩_൪ താത൯ ത൯ 

സന്നിധൌ കൊണ്ടു പോകുവാ൯ 

ഉള്ളൊരു ദ്രൂതസ താന്. 

ചത്തോരുട൯ അമത്ൃരായി 
ഉയിക്കമേ എുന്നേക്കുമായ് 

മുത്യു പിന്നെ ഉണ്ടായിടാ 
ആമെന് , ഹലള്ലേലുയ്യാം 

ച ൩൨൫൨ 

27707 മാല 2/0 7/൦ 7.0൧ 

2, 8. 1. 

ഥഃ ക്ത്തന്െറ ക്രടെന്നും 

ആകട്ടതക്ങിനെ 
ദൃത്ുുശേഷം ജീപന്൯ എന്നു 

അദ്ൂത്യുവാര സ്സുക്യം ; 

യ്േശുവെപ്പിരിഞ്ഞു 
ജഡത്തില് പാകിലും 

നാഗശതോഠും ഈ മണ്ക്രജ്രം 
അട്ടുക്കും വിടോ, 

൨. മേരു എ൯ പിതൃഗുൂഹം 

ഛന്നാത്മ വിടതാം 
വിശ്വാസകുണ്ണ്ഠാല് ട്ൂരത്തിരു 

കാണാമെ പൊനു വാതില് ; 
എ൯ ആത്മ മോഹം ഹാ 
എ൯ ഇഷ്ട നാടെത്താ൯ 

വിശുദ്ധരി൯ അവകാശം 

മേലൂമ്ളേറൂശ ലേം. 
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൩... 
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ഥോ* 

കാരമേഘം ഒൂടിടാം 
ഞാ൯ ആശയറഠറേറാനാം 

നോഫിെറ പ്രാവെ പോല് ചുററും 
ആകാശം ഭൂമഭ്വ്യ ; 
വേഗം കാര് പ്രളയം 
കാറഠും മാഠിപ്പോകും 

മോദമുണ്ടാം എ൯ ചിത്തത്തില് 
ശാന്ത വിത കാണുമ്പോ. 

ഉമ്മസ്സിര സന്ധ്യക്കും 

പാതിരാ ഉചയ്യ്ം 
ഭൂഭാക്ഷകമ കവിഞ്ഞു ഞാ൯ 

കേഷക്കുന്നു സ്വരഗാനം ; 

ഉയിപ്പ്രി൯ വചനം 
ജയഘോഷം വീണ്ടും 

കത്തെറ ക്രടെന്നും ആമെ൯ 

ആകട്ടതക്കിനെ. 

൩൨൫൩ 

“ 0 മല 2070 ൮025 

ട, 1. 

അല്പം റാമു. തൂടെ 

അല്ലം പ്യാകുലവും 

അല്പം ചിരി വിലാപവും 
അല്പം പ്രാത്ഥനയും. 

അലം പിഴ രൂടെ 

അല്ലം നെടുവീപ്പും 

അലം ഭെൌമിക ഗാനവും 

അല്പം യാത്ര ചൊല്ലം. 

പിന്നെയൊ സുഖമായ് 

പിന്നെ സമാധാനം 

പിന്നെ സര്ന്താഷ ഘഏണ്ണുത 

പിന്നെ ഭാഗ്യാധിക്ൃം. 

ഫുന്നേക്കും പാത്തിടാം 
എന്നേക്കും ആത്ത്ടാം 

എന്നേക്കും ദൈവ സന്നിധൌ 

ഫന്നേക്കും വാണീടാം. 
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൩ ൫൭൦ 

65. 
ക്രിസ്ത നേത ചാരി ത൯ 
ഹസ്പെ വിശ്രമിക്ക് 
കത്താവിരു മുതന്മാർ 

നിത്യം ഭാഗ്യവാന്മാര്. 

കാണാതെ :സ്റ്റഫിച്ച 
പ്രാണനാം യേശുവെ 
ഉണ്ങയ്രത തെളിവായി 
കാണ്മതെത്ര ഭാഗ്യം. 

വല്ലാത്ത പ്രയാസം 

ഇല്ലാ നഭി തീരെ 
വുല്ലി൯ മേച്ചില് സ്ഥലേ 

നരു ഇടയ മേയ്ക്കം. 

പകലത്തെ വെയില് 

പാതിരാ ശീതവും 
വൃയകേല ദ൭ഖവും 

ഇല്ലവകിനിമേരും 

അവരുടെ സ്സ്റേഫം 

സ്വരംം സന്തോക്കവും 

കാങ്കെയില്ല ഞങ്ങഗം 
കുറെ നാളേകിനി. 

പിരിഞ്ഞ പ്രിയക്കായ് 

ഞങ്ങാം ദുഃഖിക്കുമ്പോഠം 

കണ്ണൂനീ൪ ചൊരിച്ച 

കത്താ ക്ഷമിക്കണേ. 

മുതു വെന്നെഴ്ചന്ന 
ക്രിസ്ധ൯ നാദം അവ൪ 
സാന്ത്രാക്കിപ്പി൯? എന്നു 

അന്ത്യനാളില് കേക്കും. 

൩൫൫ 

2, 1. 

മുമ്പേ പോകുന്നോ ഭരാതാവ്വ് ലു 
വേരപെപെട്ടേ പുണ്വാത്മാവു 

കങ്കെംം തോരുന്ന സൌഭാഗ്വേ 

കണ്ണിതം ഇല്ലാ സ്ഥലെ 



187 ശവസംസ്ക്കാരാ 

കായ്യ ഭാരം ചിന്താകുലം 356 ൩൫൬ 

ഭയവും ചോയ് അഖിലം | പി 

ദണ്ഡിപ്പിക്കമോ ഭുക്ടുന്മാ൪ 770 ൦ 7൫൫0൧൧൧ല൦ 5/൫ 25 0൨7 

ക്ഷിണക്കള്ളി വിശ്രാമേ. റ 
8, 

കുഴിഞ്ഞിന്നായാസ സഞ്ചാര 
ഒഴിഞ്ഞിന്നെല്ലാ ഭരം റ ന വേല ഇപ്പോ തീന്നലല്ലൊ 

യുഭ്വ വും കലാശിഷ്ു കുഴഞ്ഞ കാൽ പറി ച്ചശുപ്വി൯ 
കഴലിണ ചേരുവാസ 

അല്ര്രാമി൯ മാവ്യില് ലാസര് പാല് 
നിഭയം നി ഉറക്കും 

ഭണ്ഡിപ്പിക്കമമാ ദുക്കുന്മാ൪ 
ക്ഷീ ണക്കള്ളി വിശ്രാമേ. 

ഏല്ൃകില പാപ മാലിന്പം 
വിശ്വാസം ക്ഷയികില്ല 

യേശുവിത നിന്െറ ആശയം 
ലേശവും ഇള കൊല്ലാ 

വിശുദ്ധരാം നിന ഇഷ്ടരെ 
നിസ്സംശയം നി കാണും 

ദണ്ഡിപ്പിക്ക മോ ഭൂക്കുന്മാ൪ 
ക്ഷി ണുക്കള്ളി വിശ്രാമേ. 

ശുശ്രുക്ടസ നിന്െറ ദേഹം 
മണ് ചാരങ്ങഗംക്േല്ലിചു 

മണ് കല് കള നി൯ ശൂശാനം 
ഞങ്ങശ ഉറപ്പാക്കുൻവര 

വാക്ക പ്പെട്രോര സദ്ലൂഹം 
എത്തുവാന് ദേഹിയും പോയ് 

ദണ്ഡിപ്പിക്കമോ ദുക്ടാ൪ 
രി്ധിണക്കുള്ളി വിശ്രരാമേ. 

പിന്നിര ശേക്കിച്ച ഞങ്ങധംക്കും 
വന്നീട്ടമ്പോമം ക്ഷണം 

വാപക്കാ ഏല്ലഛാത്തോരായ് 
കേഴക്കണേ നത സ്വാഗതം 

നിന്നെ പ്പാത ഞങ്ങം ശാന്തമായ് 
പിന്നാലെ വന്നെത്തേണം 

ദണ്ഡിപ്പിക്കമോ ദുക്ടഷാ൪ 
ക്ഷിണെക്കുള്ളി വിശ്രരാമേ. 

യാത്രക്കാര൯ ചേന്നല്ലൊ 
അക്കരെ താ൯ തനിഷ 

കരേണ) കാവലിരു താതാ 

കാപ്പാ൯ ഏലിലിക്കുന്നേ ഇതാ. 

ഭൂവി ൯ കണ്ണ്ിീരതീന്നല്ലൊ 
ഗ്രഡ്ധത്ഭഗ വെളിവായ് 
ന്യായാധിപ൯ തന്നല്ലൊ 
വിധി ചൊല്വാനുഭജവ൯. 

കാരുണ്ട)-_ 

നക്ഷമാം ആ ൭) കു൭ള_ 

ചത്തു ക്രട്ടുന്നിടയ൯ 
ഇല്ലവക്ലചിടും 

ചെന്നായ്ക്കുളി൯ ശല്യവും. 
കാരുണ്യ) 

മൃത്യൂവി൯ നേരം ക്രൂശിത 
കണ്ണ്ണയത്തും ഭക്തഗ്മാ൪ 

യേശവി൯ സ്നറേഫാബ്ലിയില് 
മുങ്ങും അവിടെ അവ൪. 

കാരുണ്യ --- 

അങ്ങവരി൯ ശറന്തത 

ശ്രുന്യം ആക്കാനില്ലരേം 
പ്രാണ൯ തന്നു രക്ഷ്ധിച്ച 
കുത്ത൯ പരിപാലിക്കും. 

കാരുണ്ടു--- 

€ മണ്ണ്ിന്നു മണ്ണായൊെ?ന്നു 
ചൊല്ലി പിന് 4 നില്ലക്ഛന്ന നാം 
ഉയിപ്പി൯ നാ വരെയും 
കാക്കുന്നാശ്രയത്തോടെം 

കാരുണ്യ. 
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1,, 10. 

വകരേണംം നിന്നാത്മാവെ 
പരത്തിതനിന്നു കത്താവേ, | 

പരനേഈ നി൯ ദാസന് (൪) മല് | 
പഥ്ൃമാം നിനെറ ദാനങ്ങള്. 

പ 

നിന് സഭയി൯ ദൂതന്മാമര 
നിതി ധരിപ്പിക്കെണമേ ; 
നി൯ കയ്യില് നക്ഷത്രം പോലെ 

നിത്യം ഡ്രകാശിപ്പികെണേം 

തീ ണത, ഓ്ഞാനംടു വിശ്വാസം 

തിങ്ങിന സ്ഥൈയ്യം, സൌമ്യത, 
തീരത്തു നീ കൊടുത്തിടേണം 
തിരു സഭാ ഭാരം ഏല്ലാ൯. 

മടക്കാതെ പ്രാത്ഥിപ്പാനും, 
മന്മിക്കാതെ കുത്തീടാനുംം 

മത്സരിയെ ശാസിപ്പാനുംം 

മകെ പേറേറീട്ടുവാനും: 

ഇഹത്തില്, ജോലി തീനിട്ട 

ഇദ്ദാസ൯ (൪) ആശ എ്്ണ്ടിടു 
ഇമ്പമായ് ദശിക്കെണമേ 
ഇടയ ശ്രേഷ്ടാഗമനംം 

൩൨൫൯ ൨൦ 

10൦: 407൪൦ 2/7 720" 

1. ൂ 

യഹോവാ നിന്െറ പചരപാലക൯ 

നി൯ ഗമനഗേമനങ്ങളിലും 

സൂക്ഷിക്കും രാപ്പകുത ക്മണംപ്രതി 

സവ്യലോഷങ്ങളിരനിന്നും നിന്നെ. 

ഇര നട സനമ ൦5൭൧ഡ൨. 

യാത്രാഗീതങ്ങള് 

൩൫ 

1, 1. 

ആദിയിരു ദിവ്൮ ദാസരെ 
നിയോഗം ചെയു നാഥനേം 
ഇന്നേരം രം നിന് ദാസനെ (രെ) 
ആശീവ്ൃദിചിടണമമേ, 

നി൯ ആത്മ ദാനം നിറവായ് 

ആ ദാസറ൪ ഏററൂ സേവയെ 

സ്വയം ഇല്ലാതെന്നേരവും 
ചെയ്യേറെ ഭക്തിഫ്യവ്യമേ. 

അവ്വണ്ണം സ്നേഹം താഴ്മയും 
ആവശ്യ ദാന പ്ലൂൃത്തിയും 
രം ഭാസന്നും (ക്കും) നല്ലിടെണം 

നിന് സത്യ ഭൂതൃന൯ (൪) ആക്കേണം: 

വിശുദ്ധി നിതി സത്യവും 
ഒരദായ്യം ക്ഷാന്തി ഭക്തിയും 
ദൂക്യാന്ത സൌമ്യ ശീലവും 
നല്ലേ ണമേ എന്നേരവും. 

ആക്ഷപിക്കാത്ത ജീവിതം 
സതകിത്തിയേറും സേവയും 
അനുഗ്രഫത്തി൯ പ്ലൂത്തിയും 
നല്ലേ,ണം സവ്യകാലവും: 

യഹോവാ നിനെറ പരിപാലക൯ 

പകര ആദിത്യന് രാത്രി ചന്ദനും 
നിന്നെ ഉപദ്രവികാ ലേശവും 
താ൯ എന്നും ചിറകിന് കിഴിതകാക്കുംം 

യഫോവാ നിന്െറ പരിപാലേക൯ 

മേല് സ്നേഹക്കൊടി; കീഴില് നിത്യമാം 

ത൯ ഭജങ്ങഠം ; ഇരുഭാഗത്തും നിന് 

മമ്പിതം ചുററിലും ഉണ്ട് ത൯കാവരം 



യാത്രാഗിതങ്ങറ്ഠ 

പതാ മാല് 

യഹോവാ നിനെറ പരിപാലകന നം 

നിന്െറ ഹൃദയം മനസ്സും ആത്മാവും 

ദേഫം ജിവന് അധരം കണ് ക്രൈ 
കാത 

ക്ഷേമത്തോടെ കാക്കും അവന് ക, 
യ്്റില്. ൭: 

ഭം യഹേ-വാ നിനെറ പരിപാല ക൯ 

കണ്ണ്ണി൯ കൂട്ട്കുമണിപോരു ഫന്ന്മെ 

ഇഫത്തില് നിന്നെ സൂക്ഷിച്ചതി൯-- | 

പി൯ 

മഫത്വത്തിച്ചേക്ട കൈചൊ ണ്ടിടുംം | റ; 

ക്രിസ്മിയ പ്രപത്തകന്മ രുടെ 

യാത്രയയപ്പ്യ' ക്ട 

360 ൩൬൧ 

൩൦ : ' ഡം 6൪2702൧7, 0155 209" 

ദ്യ, 68. ) 

ഛം ഞങ്ങ മദ്ധേ വന്നു കത്താ 301 

സമാധാനം തന്നരുഗക് 

തമ്മില് പിരിയും ഞങ്ങളെ 

സന്തോക്കിപ്പിക് നാഥനേ, ൧. 

നല്ല രക്ഷകാ ഞങ്ങടെ 

കാത്തുകൊഠം അന്ത്യനാഗ വരെം 

൨ നന്മചെയ്യു നാടെങ്ങുമേ 

സഞ്ചരിച്ച നത രക്ഷകാ 

ഞങ്ങ പോക്കും വരവൃമെ ലം 

എന്നാളും കാത്തരുമൂക- നല്ല 

൩൦ ഇത്രനാളും സന്തേോ$ക്മമായ് 

പാപ്പ്യാ൯ കൃപ നിന ദാസക്കു 
നല്ലിയ നി൯ സ്നറേഹത്തിന്നായ് ധം 

ചൊല്ലുന്നു സ്നോത്രം നിനക്കു. നല്ല 

ദുംം നി൯ മഫത്വമാരം വേലയെ 

നി൯ ദഭാസ൪ ഇങ്ങു ചെയതു 

നി൯ അനുഗ്രഹ മാരിയെ 
നീ അയച്ചു വാക്ക്രിടതു__ നല്ല രം 

൫൦ യുത്ര ചെയ്തും നി൯ മക്കമെ 

ആപത്തില്ലാതെ കാക്കെണം | 
നി൯ ആവിയി൯ വരങ്ങളെ 
കൃപയോടെ നല്ലിടേണം- 

199 
പത കിം 

സന്താകാംം സമധാനം 

ഇങ്ങു വസിപ്പോക്കരുമക 
കക്കുത നാനാരോഗങ്ങ൦ 

പററാതെ നിത്യം താങ്ങുക--- നല്ല 

ഉണ്ടൊരു സ്ഥലം അവിടെ 

ഇല്ലൊരുനാമു.ം പിരിചിത 
ചേകെത്ങമെ നി൯ നികടെ 

ഇല്ലല്ലൊ അങ്ങു കരച്ചിത--- നല്ല 

തമ്മില് സമന്താഷിചിടുപാ൯ 
നല്ലേ,ണം കൃപ ദൈവമേ 

വീണ്ടും തമ്മില് കണ്ടിട്ടുവാ൯ 

സംഗതി നല്ലീടേണമേ-- നല്ല 

വേറെ രാജ്യത്തും ദൈവമേ, 

നി൯ സുവിശേഷം ഫഘോഷ്ിപ്പാ൯ 
നത വരം നല്ലീടേണമേ 
എല്ലാരും രക്ഷപ്പെടുവാ൯ു -- നല്ല 

൩൬൧ 
ക് 

11ട്ട. 

ആശ്രുയിക്കുന്നിതാ ആശീ൪വദിക്ക 
ഭാസരാം ഞങ്ങളെ യാത്ര അയക്ക 
നിമദെഠ സമാധാനം ഞങ്ങളിതവന്നു 
വ൯ നദിപചോൽല് ഒ്ഷ്ലുകിടട്ടെ ഇന്നു. 

നി൯ പരിപാലനം തന്നില് ഏല്ലിചു 
പദേപിഠം ചേന്നു പ്രാത്ഥിചിടുന്നു 

സ്റ്റേഫമൊഴിചൊല്ലി യാത്രയാക്കെണം 
ഉന്നതസ്സേഹം താ൯ കാവലാകെണം. 

ഞങ്ങളി൯ ഗമനം ആഗമനവും 
നി പരിപാലികു ഏതു നേരവും 
സ്നേഹം ആശ വിശ്വാസജപങ്ങള ല് 
തമ്മില് അങ്ങൂപിരിയുന്നിതാ ഞങ്ങ 

മേലില് ഞങ്ങഠംകില്ല ഒരു പിരിച്ചിത 
അന്നു മാററുംനി ഞങ്ങളി൯ കരച്ചിത 
സ്വഗ്ഗ സംഘം ചേന്നക്രടി പസിക്കില് 
എത്രഇമ്പം ഭാഗ്യംകാണും ആദിക്കില് 
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൧൦ കുണുംവരെ ഇനി നാം തമ്മില് 
കൂടെ ഇരികുട്ടെ ദൈവം ൭, 1. 
തന് ദിവ) നടത്തിപ്പാലെ ഹര് ക്രിസൂവി൯ സ്നേഹത്തില് 
കാത്തു പാലികട്ടെ നിങ്ങളെ. ത റം 

ഇനി നാം...ഇനി നാം... വാഗ്ുപ്പെട്ടതാകട്ടെങ്ങള്ം 
യേശു മു൯ ചേരും വരെ... , | ഫൃത്തിന്നൈകൃവുമെ. 
ഇനി നാം.. ഇനി നാം 
ചേരും വരെ പാലിക്ട്ടെ താ൯. നു പ്രിയ പിതൃമുമ്പില് 

൨: കാണുംവരെ ഇനി നാം തമ്മില് ം ലു വിറ്റ. ല് 
തന് തിരു ചിറകി൯ കീഴില് ന ല് നും 
നല്ലി ഏന്നും ദിവ്യമന്നാ ല് 
കാത്തു പാലിക്കടട്ടെ നിങ്ങളെ -_ഇനി | 

ച താപ ഭാര ജാലം 
൩൨. കുരണുംവരെ ഇനി നാം തമ്മിത | വഫിക്കും നടം തമ്മിരു 

ത തൃക്കരങ്ങക്കില് ഏന്തി പാക്കുന്നു കണ്ണിരമന്യോസ്ൃം 
അനത്ഥങ്ങളിത ക്രടെയും ] സഹതാപമോടെം 
കാത്തു പാലികുട്ടെ നിങ്ങെ__ഇനി 

| 

രാം കാണടാവരെ ഇനി നാം തമ്മില് രം വേരപാടിങ്കലുണ്ടാം 
യസ്റ്റേഹ കൊടിയതി൯ കീഴില് വേഭന മാനസെ ; റ 
മൂത്യ പിഥ്മേല് ജയം നല്ലി | ചിത്തൈകൃത്താത പാത്തു വണ്ടും 

കാത്തു പാലിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ __ ഇനി ചേത്തണെയ്കുപ്പെടും: 

ഠേയജടടടമേശ നന 02൧. ജയ 
പളളിപ്രതിഷ്ട 

ല് സുവിശേക്ഷിക്കും യേശുവെ 

1, എഗ് അപ്പോഠം നി൯ ദയയിരുനിന്നു 
അനുഗ്രഹിച്ച് രക്ഷിക്കും 

൧൦ രേം ആലയത്തെ ന നി൯ സ്റ് 

വും പി സ്ഥാചിതമാകു൦ നേരത്തില് 
ച ഇര്പ്പാ പ സല്ഗുണം നിന്െറ ദാസരിര ദശിപ്പാ൯ അപേക്ഷാ ം വദ്ധിച്ച പിളങ്ങിട്ടമേ. 

൨. മനേഹേരം രം ആലയം ൫. പിതാവു ലൃത്ര ആത്മപേം 
നി൯ ദാസക്കേററം സമന്താകകം 

പാരില് പപികഠകാശ്രയം 
ഞത്അഭശക്കു പ്രാത്ഥനാലയം: 

ഇതില് നീ പസിമകുണമേ ; 

ഇവിടെ വന്ധിക്കുന്നോരെ 
നീ ആശിർവദികേണമേ. 



രാജാവിന്നുവേണ്ടി പ്രാത്ഥനന 

65 ൩൬൫ ര 

11൮൩൦ : “7/൦ ഥല് 0770 

/01/7220/7012 

7ട, 05, 

കത്താവേ, വരേണമേ 

നിന്മക്ുശ മദ്ധ്യത്തില്, 
ആശിക്കം നല്ലേ,ണമേ 

ഈയവസരത്തില് ; 

രം വൃതു ദൈവാലയം 

നിന നാമ കീത്തികായ് 

പ്രത്്ഷ്യിക്കുന്നു വയം 
നി൯ ഭാസ൯ മൂലമായ. 

€ പരം ആലയത്തെ നന്നായ് 

ശുദ്ധീകരിക്കേണം, 
നി൯ നിരന്ത വാസമായ് 

കത്തറവേ ത്ആകെണും ; 

നീ ഇതില് സദാ മവ) 

ആ ശീരവദിമക്കണം : 
നി൯ മക്കമിന൯ു ഉതവി 

എന്നും നി ആകെണം. 

രം ആലയം ആകണം 

പ്രാത്ഥനാ നിലയംം 

വപാപവപ'കശക്കണ്ടാകെണം 

മാറിയ ഫൃദയം ; 
നിനു വചനം കേഗഴ്ക്കെണം 

നി൯ മകുളെ പ്പോഴ്ചം 
ശുദ്ധിയിത വല രേണംം 

2ശാഭിപ്പാ൯ എപ്പോഴ്ച്ം. 

൭൭ 

141 

രം ത്തലയത്തിത നിത്യം 

നി൯ സൂതി പൊക്ങെണം 

നി൯ നാമം സദാ സ്മത്യം 
മാനസ മോഹനം ; 

മേല് ലോകത്തില് നിന ദ്രൂത൪. 

നിന് നാമത്തി൯ സ്കൂതി 
പാഴുംപോത ഇങ്ങും ഭക്ത൪ 

ചൊല്ലെണം സംസ്കൃതി. 

രം ആലയം സ്വശ്ലുത്തി൯ 
വാതിത ആയിടെണംം 

ഇങ്ടു വിശുദ്ധാത്മാവി൯ 
ആശീര്വക്ഷം വേണം ; 

രം വാതില്ല,ല്് നി൯ മക്കം. 
നിന്നെ പിളിക്കുമ്പോഠം 

നി കേട്ടു നി൯ വരമങ്ങഠം 
നല്ലി വാഷ്്രിടപ്പോം. 

നി൯ വിശുദ്ധ സംസഗ്ഗും 

ഇങ്ങുണ്ടാകേ ണമേ , 
നിനു മക്കാഠക്കുള്ള സ്വഗ്ഗം 

നീ തന്നേ ഭൈവമേ ; 
നിന് മക്കാം നിന്നോട്ടം നി” 

നിന മകളോട്ടുമേ 
സംസ്ഗ്ഗും ഇങ്ങു ചെയ്തു 

കത്താ ഏന്നേക്കു മ. 

രം ആലയെ നാഠതോടും, 
നിനു മക്കം വദ്ധിച്ച 

തിങ്ങിടേണം എല്ലാരും 
ഭേദങ്ങഗ വജ്ട്ിച 

ജുുതികളി൯ സമൂഹം 

ചേന്നിങ്ങു സവ്വദാ 

൭ കമഴ്ലണം നിന നാമം 
സന്തോഷമായ് പിതരം 

മ ൧, 20 ന ഈസ. 
രാജാവിന്നുവേണ്ടി പ്രാമഗന 

66 ൩.൬൬ 
തി ല ല് 00൦: (൦0൧ മെ 0/7 0൨0൭ ॥/7 

[ 8 4, 

ം ദൈവമേ മകേശക്കക 

നി൯ വരം നല്ല,ക 
ടം ക 

രാജാവിന്നു : 

രുജനെ സ്റ്റേഫികം 

ഘണ്ണമായി രക്ഷിക, 

നി കയ്യ്യില് സ്മൂക്ഷികു 

രാജാവിനെ. 
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സത ബുഭ്ധി ഏററവും 

വഷ്ധിചു വരെണം 
രാജാവിന്നു 

ദയയും പ്രാപ്പിയും 
മാനവും ശക്തിയും 

ഫഎപ്പോഴ്ചം കിട്ടണം 
രാജാവിന്നു 

ശത്രരവിസ ഭയവും 
ഇല്ലാതെ ആകണം 

രാജാവിന്നു ; 
ശരീര സെരടഖ്യവും 
ണ്ണ സമുദ്ധിയും 
എന്നും ഉണ്ടാകെണം 

രാജാവിന്നു. 

നിന്നിത ആശ്രയവും 
മാറാതെ വരെണം 

രാജാവിന്നു ; 

ദൈവത്തിന് പ്രിയവും 
ജുനത്തി൯ ഭക്തിയും 

എന്നും ഇരികെണം 

രാജാവിന്നു. 

റ നു) 

: 07 / ന ൨, 27 

൫/5 6/0 ' 

1.. 10. 

രാജാധിരാജാം മേല് നിന്നു 

രാജദ്മേല് നല്ല, നി൯ വരം 

നിന്നഭിക്കിക്തനെ നോക്കു 

നി൯ ഭാനം അല്ലെ ത൯ മുടി. 

ഉവ്വിയില് വാഴ്ചന്നോരെല്ലാം 

സവ്വേശന് കല്ലിചാകിയോ൪ 

ഇതിനാല് രാജുക്കദ്മാരെ 

പ്രജകഠം മാനികേണ മം 

കത്തനെറ വാര ത൯ കരത്തില് 

പാത്ഥിവ൯ ഏന്തിട്ടുള്ളതാല് 

നിതി സ്യരയങ്ങഠം പാലി 

പ്രീതി നേടട്ടെ ദൈവത്തില് 

| 

രം 

൫൦ 

368 

] 

നിന കൃപയരുധം രാജന്ന 

ത൯ ആന്തരങ്ങംം സാധികും 
യുദ്ധ സമാധാനങ്ങ ളില് 

ബന്ധു നിയായ് കാകേണമേ. 

ഇന്ഡ്യ സാമ്രാജ്യം വാഴ്ചവാ൯ 

ചക്രവത്തിക്കു ദൈവമേ, 

ജ്ഞാനം ദിഫഘായുസ്സാരോഗ്യം 
ദാനം ചെയ്തു, കൃപയോടെ. 

സിംഫാസനങ്ങഗം രാജ്യത്ങഗം 
ഇ ഫത്തില് ഇല്ലാതാകുമ്പോഠം 
മഹത്വേ പാടാ പൊ൯മുടി 
സിം ഫാസനം ലഭികുട്ടെ. 

1൦ 7൦൩2 ൧൩൯൩൦ണ 

സാമ്രാജ്യകിത്തനം 

* ൧0൧൦ ശെ 0൧ ൩൪൨൮0൧൧5 4:71 

൫. 6. 4. 0. 6.0 4. 

ദൈവദമമം രക്ഷിക 
ദീഫഠഃയ്യ്യാലിക്ക 

മാ രാജനെ ; 

നല്ല,ക ഭാഗ്യവും 

ജുയം മഹത്വവും 

ദീഘ്യമാം വാഴ്ചയും 
മാ രാജന്നു. 

വിശിക്യ ദാനമങ്ങം 

ജോങ് മഫാ രാജേ 

വക്ടിപ്പിക മ 

നീതി താ൯ പാലിപ്പാ൯ 
ദീഷ്മായ്ക്കാണ്ടീടാ൯ 
സവ്വേശാ, രക്ഷ്മികു 

മാ രാജനെ, 

ദേവാം എഴ്ുന്നേററ് 

ചിതറിക്കേണ 2 
വൈരിക്കെ. ; 

[ലി 1] യു 

ബ്രിട്ടിക സാ്ര്രാജ്യആവിത 

ഫെകൃതം സ്വാതന്ത്ര്യം 

ദൈവത്തിന് കാവലും 
ഉണ്ടാകട്ടെ. 

൩൩൬൨ 

7) 



വിളവിന്നായി സ്യോത്രം ൽ 149 

സകൂദ്ധിയായ് വികൂയട്ടെ ൩൨൦ 121 ല൦ 07 1൨൦ (6 ഠഡബന യ 

രാജൃത്തിന്നുവേണ്ടി ക്ൈശ്വജ്യത്തി൯ കേളീരംഗം 
369 ു ൬൯ ആതൃക്കമണ ഈ ദേശം 

പം ഭം നിന്നെയുളള ജ്ഞാനത്തിനാൽത 
൧.07, 2/27/0 707൦ ൧൧/ 207//4/0൪ നാനോ ജാതികളും 

സത്വം, നീതി, ദയ ഇതാര 
. 21. നിരഞ്ഞി 2ടണമ. 

ക മ്ം 
കത്താ, ചെവിക്കൌംകെങ്ങളെ വാം യാക്കെണ്നും 

ടു വിഫ്യങ്ങഠം നിക്കി സവ്വരും 
ഗ് രിന തേടിടേണ്ം നിന്നെ. 

൨൦ രക്ഷ്മിക്ണം ഈ രാജ്യത്തെ ൬. നാനാവഗ്ശുക്കാരി൯ ദേവും, | 
വൈരികളില് നിന്നു നിതൃനാം സ്നേഹിതാ, 

ക്ഷാമം, വകച്ച പ്യാധിക മാതൃഭൂമി ഞങ്ങ നിന്നെ 
തിണ്ടല്ലെ ഞങ്ങമെ . | ഏല്ലിചിടുന്നിപ്പോഠം, 

പയം സ്യോത്രം 
370 2൭൦ ട്ടം ചെയ്യ 

' 1177 0൧൧ 2/൧ 00൭5 25 ലല" | ലി നു ം 

ലം. 72, നിലം ആയാലും കനാൻ 
ദൈവ ലവി ൧൦ ദൈവം നന്മമയ ചെയ്യ രപ. 

ഏവം ലം: തന് മക്കം ത്തു ര 
കഷ്ജിച്ചക്ടി ക്ടണ്ടാക്ിത 

കൃമി നക്ടപ്പെടു കില് ൫. താതസുതാത്മാകുളാം 
നമ്പം താത കാ ജണ്വം ത്രിയേകുന്നു താ൯ സ്കൂതി 
സംഭരിക്കും നന്മ മേല്. സ്നോത്ര ഗീതം പാടുന്ന 

പാക്കി തെറ നാമത്തെ ൨൦ ദൈവം നന്മയേ ചെ മാനം സ്മ്തി മഹത്വം ചീറുന്നെന്തിനെന മനം തനിക്കാകടട്ട നിര്വം. തൊഴ്ടുത്തോവധയലോ താ൯ 
വാക്തരന്നില്ലെങ്കിര ഹന്ത ? ള് 

താതനൂ അല്ലോ നല്ലുന്നു 37] ൩൭ ൧ 
നിത്യം വേണ്ട ഭക്ഷണം. 

൧"0//ല൦ ൨ 7207ലെ, ൫0൧ 0770 ൩൨. ദൈവം നന്മയേ ചെയ്യ ലി 

കുന്നും തടം, കരിഞ്ഞാജ . 2൮. 
സ്ത്ൂതി പടേണം അപ്പോം കം സ്നേഹാഥ്രനാകം താതന്നേ, 
വേദം നല്ലം ശക്തികായ് സ്തക്കി സവ്യം തപ 
തനുമക്കളാം നാമെല്ലാം 

വെദുക്കാമോ ത൯ വടി. 
ദാനമാം നര ജതുദേം 

അന്നുഭവിക്കുന്നു. 
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വേനത വക്ഷം മഞ്ഞെന്നിവ 
തുടരുന്നു ക്രമാത 

എത്രയോ നി കരുതുന്നു 
മതൃയനെ, ദൈവമേ. 

നിലത്തില് വിത്തിട്ടു ഞങ്ങഠം 

മുള പ്പിച്ചതു നീ 

സ്തക്ഷിച്ച നി ചെടു മുള. 
നല്ല മഴ നല്ലിം 

കല്പന പോല് വെയില് മഞ്ഞും 
കാലകോലത്തുണ്ടായ് ; 

നടട്ടാസന നനച്ചോ൯ അല്ലല്ലോ 

വളത്തി നി൯ ശക്തിം 

ഫല കാലെ നിന് കൃപയരേ 
കുലച്ചല്ലോ അതു 

വിളയിച്ചതും നിശ സ്നേഹം 

വളരെയായെങ്ങുംം 

പിതാവി൯ ഉദാര കൂപ 
മറക്കാമോ ഞങ്ങഗ 

തി ജപങ്ങലോടെന്നും 

അതിനെ കൈക്കൊള്ളും. 

൭. പിതു പുത്രാത്മാകുളാകും 
ദൈവ ത്രിയേകനേ 

വന്ദനം സ്മൃതി നിനക്കു 

ഇന്നും ഏന്നും ആമെ൯ം 

സോന, നാദ 

372 

' 1177 സട മല൧ 002004 

€. 22. 20. 
സ്തൂതിച്ചിടി൯ ഘോഷക്മാന്ന് 

വാനത്തി൯ കത്തനെ 

താ൯ വിരിക്കും മേഘങ്ങമെ 
വിതാനത്തി൯ കിഴായ് 

അനുഗ്രഹ മാരികമെ 
ചിതറിടുന്നു താ൯ 

സസ്ൃങ്ങളെ മുളപ്പിക്കും 
താഴ്ചരയിലവ൯. 

യു 

൩൭൨ 

നി 

ജതുകമെ താ൯ ഉണ്ടാക്കി 
ഭൂവിന൯ മുഖത്തെ താ൯ 

എട്പോഴ്ഴം പുതുകിട്ടന്നു 
മാരി പെയ്യിക്കുന്നു 

വപേനരതു മഞ്ഞും ഉണ്ടാകുന്നു 

ഓരോരൊ കാലത്തില് 

താ൯ ആമങ്ഞേകമ അയക്കുന്നു 

സവ്വവും ഭവിപ്പാ൯. 

വസന്തകാലേ പൃഷ്ണുങ്ങഗം 

കാണായ്ക്കുരും ഭൂമൌ 
ഗ്രിഷ്ടുത്തിലൊ സസൃഗണം 

ജലരഅ്അിന്നായ് കെങഞ്ചും 
മേഘത്ങഗ കാറഠിവയെല്ലാം 

കേശക്കുന്നു ത൯ വാക്കു 
സ്മൂുതിക്ക നാം ഘോഷ്ടമാന്ന് 

രാജ൯ യഫോവയെം 

സാമാന) കീത്ത നങ്ങ ശ് 

0 ൩.൭൬. 

1൩൦: " 40700 2/0 710" 

109. 

൧ 

ആവസികു, മാനു വേലന നീ, 

രാത്രി വരുന്നു; പകല് തീരുന്നു 

മായയി൯ നാം വേഗേന മായുന്നു 

ആയുസ്സു പോകുന്നു. ത്തവസിക്കം 

൨ 
ആവസികം, അഗിപ്രകാശമായ് 
സ്തഷ്യോഷ്ക്കു കാലെ മേഷസ്പംഭമായ് [യ 
പിന൯ അണിയായ്.. 2മന്നിതഎ൯സേനയ3. 

 മന്നപാ യേശുവേം വന്നാവസിക്ക. 

൩. 

ആവസിക്കം ആധിയകറഠുവാ൯ 
ആരോഗ്യം ഏകി കൃപ കാട്ടവാ൯ 

. അന്ത്യകാലെ ആനന്ദം നല്ലവാ൯ 
ആശ്വംസമദായകാം, വന്നാവസിക്ക. 



രം 

ആവസിക , ആത്മാവെ ഏല്ലിച്ചേന് 
ശിലെന്നും അഭയം പ്രാപിച്ചേസ 

പോർ തികച്ചേനം വിശ്വാസം പാലിച്ചേ൯ 
ഏന൯ തആത്മസ്സേഫിതാം വന്നാപവസികു. 

൫൭ 

ആവസിക്ു സ്വ൪ലോകെ പോകുമ്പോഗ 

സീയോനിന മാളിക ഉഗംഘകുടമ്പാഠം 
ദൂതരുട൯ സംഗീതം പാടുമ്പോഠം 
ശാലേമി൯ു പ്രഭോ, നീ ആവസിക്കം 

374 ൩൭൫, 
1. 14. 

എ൯ ജീവനാം എന് ദൈവമേ, 
നിനു പാദമതിങ്കര ഇതാ 

ഞാന് വന്നു വീണു ആശ്രയം 
മധെറാന്നുമില്ല കണ്ടാലും. 

അയോഗ്ൃയനായ പാപിയും 
തആത്മാവിരു ക്ഷിണിച്ചവനും 
നിന്നോടു മാത്രം കരയും 
നി൯ ഭയയിരു ആശ്രയിക്കും: 

നി൯ സഭയുടെ വാതിലും 
നീ൯ കൃപയുള്ള മനസ്സും 

വിസ്താരമാണെല്ലാവക്കും 
ഉ ഗഘ്യൃകുപാനും കഴിയും. 

കടാക്ഷിചാലും ഛഏനെറ മേരു 

നിനു ശിക്ഷ്യരോട്ട ചെയ്യൂപോത 
ഞാ൯ ചെയു; കുററം ഒക്കെക്കും 
നി൯ ക്ഷമ ഇന്നു തരണം. 

൩൭൫ 

4 

൧ 

ഞ്ഞാടി൯ രക്തത്തിലുണ്ടെനിക്കായ് 
ശുദ്ധിയിപ്പോഗം ശുഭ്ധിയ്പ്പോഠം ; 
്ണഥില്ലാത്ത എ൯ പാപത്തിനായ് 
ശുഭ്ധയിപ്പേം ശുദഭ്ധിയിപ്പോഠം ; 
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ജീവിച്ച ജിവിതം അശുൂദ്ധമേ 
നന്മകളില്ലതില് വിഴ്ുകമെ 
എങ്കിലും നിന്നിലെ൯ രക്ഷകനേ 

ശുദ്ധിയി പ്പോഠം ശുഭ്ധിയിപ്പോഗ. 

൨ 

ഞാന് കണ്ണ്ൂനീ൪ വാത്ത പാപത്തിന്നായ് 
ശുഭ്ധിയിപ്പോ ശുദ്ധിയിപ്പോഠം, 

രക്തത്തില് ഒഴ്ചകെല്ലാം കൊട്ടു പോയ് 
ശുഭ്ധിയിപ്പോശം ശുദ്ധിയി പ്പോ ; 

നാഥാ നില് പാടത്തില് വീഴ്ചന്നു ഞാ൯ 
തഭ്ളാതെ എന്നെയും കൈകൊള്ളും താ൯ 
എന്നുളള വാശത്തമാശ്രയിച്ചേ൯ 

ശുദ്ധിയിപ്പോഠം ശുദ്ധിയിപ്പോഠം. 

൩. 

പാപശരീരത്തി൯ നീകത്തിന്നായ് 
ശുഭ്ധിയിപ്പോഠം ശുദ്ധിയിപ്പോം, 

ഞാനു എന്ന ഭാവവും ക്രശിങ്കലായ് 
ശുദ്ധിയിഭപ്പോഠം ശുദ്ധിയിപ്പോമം ; 

താന മരിച്ചു കരൂശിരു പാപത്തിന്നായ് 
ഞാ൯ എണ്ണുന്നെന്നെയും ചത്തചനായ് 
ജിവിക്കുവാനായ് ഞാസ ദൈവത്തിന്നായ് 

ശുദ്ധിയിഭപ്പോഠം ശുദ്ധിയി പ്പോ. 

ര 

ബാധിച്ച സംശയം തീനൊനികായ് 
ശുദ്ധിയി പ്പാഠം ശുഭ്ധിയിപ്പോഠം ; 

നാശത്ിശ൯ പേടിയും ഇല്ലായ്മ യായ് 
ശുദ്ധിയിപ്പോഠം ശുഭ്ധ്ധിയി പ്പോ 

യേശുവേ നിയെ൯ നീതീകരണം 
എസ പരിഫ്ൃണ്ണുശുദ്ധീകരണം 
ന നാശക്കുനാളെ.ന൯ൂ സ്ഥിരീകരണം 

ശുദ്ധിയിപ്പോഠം ശുദ്ധിയിപ്പോോഠ. 

൫ 
മാനുഷ പേടിയെ ല്ലാം നിണ്ജവാ൯ 

ശുഭ്ധിയിപ്പോഗ ശുദ്ധി യിപ്പ്യോഗം $ 
സുക്ഷിയിര ലജ്ലയില്ലാതിരിപ്പാ൯ 

ശുഭ്ധിയി പ്പം ശുഭ്ധ്ധി ധിപ്പോധം ; 
ശക്തനായാകെണം നിൻ ക്ലപയില് 
ഭക്തനായ് കുക്കെണം ംരംചാകത്തിരു 
പാടും ഞാ൯ സാത്താന് വശീകരിക്കില്. ശുഭ്ധിയിപ്പോം ശുദ്ധിയിടപ്പോഠം, 

തത്തു 
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376 

377 

നാന, സന്ദ 

1 1. 

എന്നെ സ്ൃൃക്ട്മി ച്ച മാ ദൈവം 
അന്ന വൃസ്ത്ര്രാഭി നല്ലി 

ഇന്നെയോലം മുദാ കാത്തു 

നന്നായ്ക്യാലിച്ചതു ഞാ൯ 
മിണ്ടാതെ പാത്താത 

ഉണ്ടു ഖേദം പരന്നു 

രണ്ടില്ലപക്ഷം ഞാ൯ ഇന്നു 
കൊളന്ടൊട്ടം അത്യുച്ചത്തില് 

കരടു പിട്ടോടി യോരേഴ 

തആടാകും എന്നെ യേശു 

തേടിപ്പിടികു രക്ഷ്ധിച്ചെസ 

പേടിയെ തിത്തതു ഞാ൯--- മി 

പാപമാം ചേററില് ഞാ൯ വിണു 

താപപ്പെട്ടേസ ഏറെ നാഗം 

കോപത്തിന്൯ പുത്രനംയോരെ൯ 

ശഃ$ചേത്തെ തീത്തതു ഞാ൯-- മി 

പാഠമേര ഏന്നെ നിത്തി ത൯ 

ക്രറൂമമ കൈകളാര എ൯ 

വിറയല് പോക്കി എ൯ പാദം 

നേരെ ത്ആകിയതു ഞാ൯--- ഥി 

ശിത് ഏ൯ പേക്കായെ൯ യേശു 

ക്ലേശവും നിന്മകളു.ം 

മാ ശാപ മുതയവും ഏറെറ൯ 

പാശം അമുൂത്തതു ഞാ൯-- മി 

യേശുവി൯ സ്നേഹമാധുയ്യം 

ലേശം അറിഞ്ഞിടാത്ത 

ജാതികഠം മദ്ധ്യയും ഏസെറ 

സ്വജാതി ആയോരേട്ടം--- മി 

൩൭൧൭ 
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1 

സ്വഗ്ഗ രാജപുത്രരേ, 
യോഗ്ൃസ്യേത്രേം പാടുവി൯ 
യാത്രപോകുഃമ്പോഗം തന്നേ 

ിപ്പി൯. യേശുവിന്റെ സ്തൂതിപ്പ 

൩൭൬ 1 

1൩൦ :  6/20ധല൦൭ 0 05904 ' 

378 

ദൈവത്തിമു.ലേക്കു നാം 

ആശയോടെ പോകുന്നു 

മു൯ വിശ്വാസികഗ ഏല്ലാം 

ഇപ്രകാരം നടന്നു. 

ഭാഗ്യം ഉല ക്രട്കേ, 

ഫ്ോക്കിച്ചങ്ങാനന്ദിപ്പി൯ ; 

പാവ ലോകം പേകേടട്ടെ 
സ്വഗ്ലമോക്ഷം ലഭിപ്പിന്ം 

, പേടികേണ്ടാ വേഗത്തില് 

നിങ്ങ ദൈവത്തെ കാണും 

യേശുക്രിസ്മ നങ്ങ 
ജയത്തോടെ രക്ഷിക്കും, 

വഴി കാണിക്കേണമേ 
മനസ്സോടെ ഞങ്ങളും 

പ്രിയം ഉള്ള യേശുവേ 
നിന്നെ അനുഗമിക്കും: 

൩൭൮ 

“7 2200, 7 2777 2/൧ 7000 

0, 1. 

പേടി വേണ്ട ലേശം 

ക്രടെ ഞാനെന്നും 

പാക്കിമെന്ന വാക്കെ൯ 

ദീപമായെന്നും 

ക്രരിരുടിശ മദ്ധേ 

ക്രടെ ശോഭിച്ചെ൯ 

പാത കാണിചിടും 
തനിയെ പിടപ്പെടാ 

പോയ് ഭയമെല്ലാം 

താ൯ കൈവിടാ സന്ദേഫം 

ഇല്ലതിന്നെട്ടേം. 

ശോഭയേറും ഘ്കുഗര 

വടി പിഴ്ചന്നു 

സ്മൂഷ്യകാന്തി കൂടെ 

മാഞ്ഞു ചോകുമേ 

ശാരോ൯ താരാം യശു 

പാക്കും അന്തികെ 

വാനിന൯ു കന്തിയാം തേ 

തനിയെ വിടളിട്ടുമോ /-- പോയ് 
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മാഗ്ഗം അന്ധകാരം 

ആയിത്തിന്നാലും 

ആപലാലമെസെറ 
ഭാഗമാകിലും 

യേശുനാഥന് എന്നില് 

ആശ ചേക്കന്നു 

മോദം ഏക്കം വാക്യം 

“തനിയെ വിടപ്പെടാ?__ പോയ് 

൩൭൯ 

7.൧ 77 0൫൧൦ 0 70൦ ലല 

2/002൧ വല് 

[ം” ]0. 

നിന്നന്തികെ ഞാ൯ പാകട്ടെ 
എ൯ യേശു നിത്യശ്വോസമെം 
വാഞ്ചരിക്കും ഏസ ചിഅം ചിരം 
സെൌരദഭാഗ്ൃ പൂണ്ണുത നേടാസ൯ 

നിന്നന്തികെ ഞാന് പാക്ട്ടെ 
നിന് ഫ്ലണ്ണു മഹത്വം കണ്ടു 
ഏന് മനഃ ചാഞ്ചല്യം വിടാ൯ 
അവിശ്വാസം വികടവും. 

നിന്നന്തികെ ഞാ൯ പാക്കട്ടെ 
മാ ശുരദ്ധര് വന്ദിക്കും സ്ഥലെ 
ഏന൯ പാവമാനസം തത്ര 
വപാപംഭ്രടാതെ ഇരിക്കും. 

നിന്നന്തികെ ഞാ൯ പാകീട്ടെ 
ഭൂത്യു മാററം ഇല്ലാ സ്ഥലെ 
മൂത്യു ജിവ൯ മാം മാററു നി 
സന്നിധൌ സ്റ്റേഹത്തില് നിന്നു. 

൩൮൮൦ 

10, 1൧. 

ശ്ശേ൯ വനജിപിതം ന്നു തീരും 
മിസ്രദേശം പണ്ടേ വിട്ടല്ലോ 

പിശ്രാമത്തിങ്കരു ഞാ൯ ചെന്നുചേരും 
യേശു മാധ്പിടം തന്നെയല്ലോ 

381 

14 
ളു 

[നു ? 
വെറും താമസം ഹാ എന്തിന്നു ഏന്തി_ 
വെദുംതാമസം ഫാ എന്തിനുഫുന്തിനു? 
തിരുകനാനിലുട൯ ഉധംപ്രപേശിപ്പാ൯ 
വെറും തമേസം ഹു എന്തിന്നു ? 

ഒക്കുന്നു സദാ പാലും തേനും 
ബകഫ്ു സഥുഭദ്ധി അവിടെ ഉണ്ടു 

യേശുവില് ദൈവ നിഠവഖിലം 
ദേഫരൂപമായ്ക്കസിക്കുന്നുണ്ടു__ പെ 

ദൈവത്തിതനിന്നേശുജ്ഞാനം,നീതി, 
ശുദ്ധി, വിട്ടെട്ടപ്പായ് ഭപിച്ചു 

വിഥെക്കും കൈ റിട്ടി തന്നില് നിന്നു 
എസ അവകാശം വാങ്ങിടുന്നു. 

- വെറും 

ഏന്തു കക്ഷം വനവാസമതു 
ദിനംതോടും അലഞ്ഞുഴന്നു 

ദുരിതമോടെ൯ നാധം പോക്കിയതു 
മതി യേശു എ൯ മുഴ സമ്പത്തു 

വെറും 
൭ 

വേണ്ടാ നി൯താമസംവാശ്ദത്തനാങ്രര്) 
അതിനു അതിരിക്കല് സഹോദരാ 

നി൯ അവകാശം അന്ദഭവിപ്പാ൯ 
ഇന്നു സ്നോത്രഗിതം പാടി വാ 

വെറും 

പണ്ടിസ്രായേല് അവിശ്വാസം൭ കാണ്ടു 
അതിരു കഗ്പ്രവേശിക്കില്ലല്ലോ 

ഇനം അനേകര ആ ഫേതുകൊണ്ടു 
പ്തന്ുഭവിക്കുന്നില്ലല്ലോ-_വെറും 

൩൮൧ 
വ്മ്൦ : 7702 7 ൭ )0ലമ്ദ്ഥ് 

115, 
൧* ഞാനെന്നും ഏ൯ യേശു രക്ഷിതാവിലും 

൨.൦ 

താ൯ അരുക്കിയ തേന്മൊഷഴികഠം എല്ലാം 
എന്നിലും വസിച്ചിട്ടന്നാകിത അവന 
തന്നീടും ഏപ്പോച്സും എ൯ യാചനകഠം 

ക്രിസ്തരവിന് നാമത്തില് എന്നപേക്ഷകഠം 
നിതൃവും ഞാ൯ കഴിച്ചിടടുകിര താത൯ 
തന്നുടെ മഫത്വത്തിന്നരയിട്ടവ൯ 
തന്നീടും ഫുപ്പോഴ്ചം എ൯ യാചനകഠം, 



148 മോന, നന്ദ 

൩. ദൈവത്തി൯ വിലയേറും വാശത്തങ്ങഗം 383 ൩൮ 

ജീവവിശ്വാസത്താല് പിടിക്യകൊണ്ടു 
തന്നേട്ടേ ധൈയ്യമായ് മുട്ടിക്കില് യേശു വഥഥ൦: ://ല൨02/ 7"൨//ല൦ 517072 

തന്നിടും എപ്പോഴ്ചം ഏ൯ യാചനകശം 0 5020” 

രം. വിശുദ്ധ ദൈവേക്ടുമായുഭളവ ഞാ൯ ല്ല ഒട്ട. 

യേശുവോടു ചോദിഷ് ക്ഷമയോടെ 

തന്നുടെ മുമ്പിതകാത്തിരുന്നാല് അവ൯ 

തന്നീടും ഏപ്പോഴും എന് യാചനക . 

൧൦ എന്െറ ഇടയ൯ യഫോവാ 

കുറപ്പു നീക്കും രക്ഷകന്, 

പച്ചമേച്ചിലിത കിടത്തും 

൫. മറഠൂഭകല്ലാവ മരാട്ടും അവരുടെ ഉറവിങ്കത നടത്തിടും 

കുഠറങ്ങമെ ക്ഷാമിച്ചവരെ സദാ സൂയ്യോഷ്ക്കുകാലെ മറയ്ക്ം 

ഏുന്നെപ്പോലെ തന്നെ സ്നറേഫിക്കില്-- രാവികകത ഉറകുവും നല്ലം. 
യേശു 

തന്നിടും ഏപ്പോഴും എസ യാചനകധ. | പാപമാഗ്ലങ്ങളി ല് നിന്നു 
എന്നാത്മത്തെ തിരിക്കുന്നു. 

൬. ദൈവാത്മാവെന്നെ പഠിപ്പിച തന്നെ വനത ക്രാഷ് 

ദിവസവും ഞാ൯ അനുസരിക്കു കില് വ൯ കാട്ടൂടെ ഉഴന്നാ ദില് 

എന്നുടെ പ്രിയ രക്ഷകനശു താ൯ ത൯ നാഥം ഫേതുവാല് ഭൂവി 

തന്നിടും എപ്പോഴ്ചം ഏ൯ യാചനകഠം നടത്തുമേ ത൯ നിതിയിരു, 

മൂള ൩൮൨ ൩. മരണനിഴലൂടെ ഞാ൯ 

കു ൫ കടന്നാലും ഭയപ്പെടാ 

6 0ദ്യല€ 0 0/955/71 നി തുണയുണ്ടൈനികഫൊ 

2 പ്. നി൯ കോല് ആശ്വസേം നല്ലുന്നും. 

| വൈരി കാങ്കൈ, വിരുന്നുണ്ടും 

൧ ആശിക്കമാരി ഉണ്ടാകും തൈലാഭിഷേകം തലെക്കു: 

ആനന്ദ വാശത്തമെ 

മേരു നിന്നു രക്ഷകന് നല്ലം ദും, ഏന് ഭോജ പാനപാത്രവും 

ആശ്വാസ കുലേങ്ങളെ. എന്നും നിറഞ്ഞു കവിയും 

ആശിഷാ മാരി നന്മ കരുണ സവ്ൃദാ 

ആശികം പെയ്യണമേ തഅ നുഗമിക്കുന്നു മുദാം 

കൂപകഠ പിഴ്ചന്നു ചാറി യഫോവാ ഏന് ഗ്ൃഹെയെന്നും 

വഠ്മഴ വേണം കത്താ. പ്രമോദമോടെ പ്പിക്കും. 

൨. ആശിഷമമരി ഉണ്ടാകും 
റ 

വീണ്ടും നല്ലണുച്ചുണ്ടാം 
ലി 7. ി. 

കുന്നു പട്ളങ്ങമിശ്മേലും 

കോം ൨ന്മഴയി൯ സ്വരം-ആ
ശി 

ലു്. 

൩൨. ആശിക്ഷമാരി ഉണ്ടാകും 
൧. 

കത്താ, തരികെങ്ങശക്കും 

ഇപ്പോഠം നിസ പാശത്തം ഓരത്ത്ത് 

എന് രക്ഷിതാവാം യേശു വം 

എന്നില് സൂുക്ട്ിക്ക നി൯ 

ദാനമാം പൂതു ഫൂദയം 

നത്വരം തന്നീടടക-- ആശി നി൯ ആത്മാവിനലെ. 

രം ആശിഷമരരി ഉണ്ടാകും ൨. ശുദ്ധീകരിക്കെന്നുമ്ളം നി൯ 

ഏത്ര നന്നിന്നു പെയ്ത്തില് രക്തത്താല് നാമ തേഠും 

പൃത്രനന്െറ ചേരിത തന്നാലും നി൯ സിംഹാസനം ആക്കക 

ലൈവമേ ഇന്നേരത്തില്-- ആശി । യേശു 2൮ അതെന്നും. 
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൫. 

385 

ഘണ്ണുമായ് കത്തനേ നിന്നെ 

എന്നും സ്നേഫിച്ചിടാ൯ 
നല്ല ഫുദയം എനിക്കു 

നല്ലേ,ണമേ നാഥാ. 

പാപത്തിന് ശക്തിയില് നിന്നു 
സ്വതേന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ച 

നീതിക്ടിമ ആയൊരു 

ഹൃദയം തരിക. 

ഭൈവേക്ഷൃത്തെ ക്ഷണാംപ്രുതി 

ചെയ്ത്ാനായ് സാമോദം 

തന്നെത്താ൯ ഏല്ലിക്കും ചിത്തം 

തന്നരുമേ ണമേം 

സവ്യരെയും സ്നേഹിക്കുന്ന 
ഭിപ്യസ്സറേഹം അതാത 

സംഘണ്ണുമാം എുദയത്തെ 

അസഃപാടെ നല്ലക. 

സ്വമ സമാധാനം ശാന്തത 

സെരമൃത താഴ്സയും 

വാണീട്ടന്നോരു ഫൃുദയം 
ദാനം ചെയ്യ്യേണമേം 

യേശുവേ നിന്നെ സന്തതം 
വിശ്വസിക്കുന്നോരു 

സ്വ്ലീയമാം ഹൃദയത്തെ 
ഏകുക എനിക്കു. 

കത്താവേ, നിന്നില് എല്പോഴ്ചം 
സന്തോഷിക്കുന്നതാം 

ഉത്തറ ഫ്ൃദയം നിന്നാല് 
ദത്തമാകേണമേ. 

൩൮൫ 

1. 17, 
യേശുവേ, നിനു സ്നേഹം ഇമ്പം 
തുമു മ്പുന്നുമളിര ആമോദം 
നിന് സ്വരം ഏററം മധുരം 
നിന്നെ കാങ്കില് അത്യധികം. 

ഇമ്പം ഏറും നാമം വേറെ 

നിശ്ര്യയം താ൯ച ഏഞ്ടൂം ഇല്ലേ 
അത്യുന്നത ദൈപസൂത൯ 
ആശ്വാസം നല്ലം മാ രാജ൯ം 

൭൭ 

386 

൨൭൦ 

൩.൦ 

ആശ തേ നിരാശ്രയക്കു 
രക്ഷ നല്ലം പാപികശക്കു 
തേട്ടന്നോക്ക താ൯ ദയവാ൯ 
കാണുകിലൊ മനോഫര൯,. 

നിമ്മലം അല്ലോ നി൯ സ്നേഹം 
പാപിക്കേററം നീ ആരോഗ്യം 
ആഗ്രഫിക്കാകുന്നതിലും 
ഉണ്ടു നിന്നില് ഏറെ ഭാഗ്യം 

വണ്ണിചിടാ൯ യശു സ്നേഹം 

മര്യനാവാത അതസാദ്ധൃയം 
ഉ ള്ളിത ധരിച്ചോ മാത്രമെ 
രചി കടന്നു മേമേശുവിനെ. 

ജീവിതത്തിനു കയ്ക്കുശേകം 
മാറും ട്രെ യേശു സ്റ്റേഫം 

ഉല്ലസിക്കാം കണ്ണീരിലും 
ഗാനം പടോം മരിപ്പിലുംം 

സ്വഗ്ഗം സ്റ്റേഹ സാഗരം താ൯ 
നീന്തി അതില് മേവും ഈ ഞാ൯ 
അനന്ത പ്രമോദമോടെ $ 
ഫള്ലെല്ലയ്യ്യ പാടീട്ടമെ. 

൯൩൮൬ 
1. 14. 

സത്യദുന്തിരിപമ്ളിയാം 
ക്രിസ്കയേശുപേ നിന്നുടെ 
ഒഓിപനുഭ്േേരേ കൊമ്പായ്ി ഞന് 
സവ്യദാ വസിച്ചീടട്ടെ. 

ഞാ൯ ഏന്നും ഒരു കൊമ്പു പോല് 
നിന്നോടൊന്നായിരുന്നു നി൯ 
ജീവ രസമാം വിശുദ്ധ 
ആവി എന്നില് ഒഴ്കകട്ടെം 

കൊമ്പിനെറ ജീവിതത്തെപ്പോര 
ചിന്താകുലങ്ങാം എന്നിയെ 
ഭാരങ്ങം നിന്മേല് വെലെല്ലര 
നേരവും ജിവപികുട്ടെ ഞാന്. 

നിന്നോടനുരൂപമായ് ഞാ൯ 
പന്നിട്ടവാ൯ ക്ഷണംബപ്രുതി 
ഏന്നെ നിന് കയ്യില് ഏല്ലിപ്പം൯ 
നി൯ ആവി തുണുയ്യേണുമ്കേ. 



100 വാ, നന 

൫. യ്േയേശുരക്ഷകാ നിന്നില് ഞാ൯ 
വിശ്വാസത്താല് വസിക്കുമ്പോഠം 

൬. നീ മുക്കിച്ചാലും ലോകമേ, 
വൃഥാവിലല്ലെന ആശ്രയം 

നിന് ബലം എന ഫൃദയത്തില് നീ ക്രുദ്ധിച്ചാലും സപ്പ്യമേ, 
വ്യപരിച്ചിടുന്നെപ്പോഴ്ചം. ഞാ൯ു പ്രാപിക്കും ത൯ വാശ്ഭത്തം 

ലി 
൬. വാവത്താല് ഞാന് നിന്നില് നിന്നു വ 

റിപ വേരപെട്ടു പോകാതിരിപ്പാ൯ ൭൦ തന് പുത്രന് സ്വന്തമാകേവന് 
നി൯ കൂപ നിമിഷംപ്രതി റ 

വിളിച്ചെന് ദൈവം കൃപയാല് 
നല്ലേ,ണമേ നാഠാതോദും നീ. 

വിശ്വസ്പ൯ താന് തികെക്കുവ൯ 
ി ഈ വിളിയെ തന തേജസ്സാത-- 

387 ൩൮൭ ഹ് ൯ പ്രിയന് 
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റം 
റ 

ച. ഏ൯ ആത്മാവേ, ചിന്തിക്കുക 1൬൦: 4///205/ ഗ7ലഥഥ്ഥ് 

നീ൯ മണവാഭ൯ വരവെ സ്റ്. 

നി൯ രക്ഷക൯ പ്രത്യക്ഷത 

ഉള്ളില് കം ൧. രക്ഷകനാം യേശുക്രിസ്മുവില് 

എന പ്രിയനു മുഖം കാണും ഞാ൯ സേര പ 

തനു കീത്തി നിത്യം പാട്ടവാ൯ തീ പോത. ഏരിഞ്ഞിട്ടം 

എ൯ പ്രിയ൯ മുഖം കാണും ഞാന് കോപത്തി൯ ; അഫൊ 

തന് കിത്തി നിത്യം പാടടവാ൯ം വേഗം അട്ടത്തിതാ 

വന്നിടുന്നു. 
൨൦ ഡ്വനിക്കുമെ ത൯ കാഫളം 

ഉയിക്കും എല്ലാ ശുദ്ധരും 
മീന്നിടും മേഘവാഫനം 
ലക്ഷോപിലക്ഷം ദൂതരും-- 

൨. സാംഖ്യ ഇല്ലാത്തതാം നിന്നുടെ 

പ൯ പാപങ്ങഠംക്കായ് ന്യായവിധി 

നിന്മേത നടത്തുവാ൯ 

ഏ൯ [പ്രിയ൯ നീതി ത൯ വാളിനെ 

൩. ഞാ൯ ക്ര്സ്ക൯ ക്രൂശിന് രക്തത്താല് തുന്നു തം 

തന്മുമ്പില് നിഷ്ഠ ഒ ങ്കനായ് നേരെ ഇപ്പോ. 

സ്ന്റേഫത്തിര വാഴ്ഴം കൃപയാല് 

സ്വ വിശുദ്ധന്മാരുമായി--- ൩. ശുദ്ധാത്മേ വദേംകൊണ്ടും തിരു. 

എന് പ്രിയന് വേദപ്രമാണത്തലും സദാ 

ത൯ ദാസ ദൂലവും 

രംം എനിക്കായ് കണ്ണ്ണിരൊഴിച്ച ത്ത 

തൃകുണ്ണി൯ സ്സേഫ ശോഭയും നിന്നെ പിളിചവ൯ 

ആണികളാലെ തുള.ച നാളിത് നാളിതം 

തൃക്കൈകലെ യും കണ്ടിടടം__ 

്ല൯പ്രിയ൯ രം കാരുണ്യമുടട ദൈവ വിളി 

൫. എ൯ നാഥനം ഏന് ഫ്ൃഭദയം തീരെ അഗഞണ്യൃയമാക്കിയതാത 

നി൯ സ്സറേഹത്താലെ കാക്കുകെ കത്ത൯ ആയി 

പ്രപഞ്ചത്തി൯ ആകക്ഷകണം നിത്യ പിധി ദിനം [; 

എന്നില് നിന്നു അകററീഴകേ-_ നീ ചാത്രനാകും ത: 

൯ പ്രിയ൯ കോപാഗ്നിക്കു, 



സാമാന്യ കീിത്തനങ്ങറ്ം 101 

൫. കക്ടങ്ങഥം നേരിടും മുമ്പില് നീ ൨. 
രക്ഷാദിവസം ആകും ഇതില് 

നിന് പാപം യേശുവി൯ 
മുമ്പില് പറഞ്ഞു ത൯ 
മാപ്പു ലഭിക്കുക 

ഇപ്പോഠം തന്നേ. ലര് 

389 ൩ച്൯ 
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[(ട്ട, 

൧. എന്നാത്മാവേ, ദൈവ ജനല്അിന്നു 
ശേഷ്ച്ചിരിക്കുന്നൊരു ശാബത. 

൨. ദൈവഹിതം എല്ലാ സമയത്തും 
ചെയ്തതിന്നേല്ലിചിടുക നിന്നെ. 

൯൩: യേശുവിന്റെ പ്ലൂ്്റമാം രക്ഷയില് 
വിശ്വാസത്താല് നി വിശ്രമിക്കുക. 

സവ്വശക്തിയു രക്ഷകന് താൻ 
സ്വം നിന്നില് പ്രവത്തിക്കുമെ. പ 

൫ ചിന്താകുലം എല്ലാവറെറയും നീ 
തസെറ മേല് ഇട്ടുകൊക സവ്വദാ. 

വിശ്വസിക്കും ദൈവത്തിനെറ മകം 
സ്വസ്ഥതയിശആ പ്രവേശിക്കുന്ന ഹേ. 

ടട 

൭. നല്ലിടയന് യേശുരക്ഷകനെ 
എല്ലായ്ക്യോഷ്ചം നീ പിന്തുടരുക. 

൨.൦ 

൩൯൩൧ 

* 727207 ൭0 /0 00407 

0. 14, 
൧൦ എന് നാഥനെ ഏറപ്ൃചൊല്വാ൯ 

ലജ്ച്ലിക്കയില്ല ഞാന് 
ത൯ ക്രൂശി൯പം വാക തേജുസ്സം 

ചൊല്ലികിത്തിക്കം ഞാ൯ 
കൂശിങ്കല് ക്രൂശിത 
സരപ്രകാശം കണ്ടേ൯ 

എ൯മനോഭാരവുംനീങ്ങിപ്പോയി 
വിശ്വാസത്താല് കിട്ടി കാഷ്യുമ 

പ്പോഗം 
സന്തതം ഞാ൯ ഭാഗൃവാ൯ 

തന്നേ. 

391 

യേശുനാമം ഞന് അറിയും 
അതൊന്നെ൯ ആശ്രയം 

വരാനേ നിരാശ ലജം;കഠം 
താന സമ്മതിക ടാ-_ക്രൂശിങ്കല് 

തന്നെപ്പോരു ത൯ വാക്കം സ്ഥിരം 

ഞാ൯ ഏല്ലിചതിനെ 
നന്നായ് പിധിനാഗശവരെ താ൯ 

€ 1. ല ആ ഭദ്രമായ് സൂക്ഷിക്കും ക്രൂശിക്ക 

പിതാ മുമ്പിലിപ്പാപിയെ 
അന്നാ താന് ഏററിള്ടം 

പുതു ശാലേമിരു ഫ്ൃനിക്കും 
സ്ഥാനം കലിചിടും-- ക്രൂശിഭകല് 

൩൯൧ 

ി 

€ /ല൦2/52/൧/, /ല൦൧/൭2/ല/ 

2. 0, 1. 
യെമൂശചേം ! യെറുശലേം ! 

മഫതപുരം പണ്ടേ, ൭ 

നിന്നിലുമ്ള ദൈവാലയം 
ഭൂമിയില് സ്വശ്ലൂമേ ! 

ഇന്നോം നിന് മക്മു.മായ് 
ശാപഗ്രസ്തരയ്യോ ! 

യെദുശലേം ! നിന്നെ ഓത്ത് 
ദുഃഖിക്കുന്നു ഞങ്ങ. 

യഫോവ തന് സൂതി ഗാനം 
സീയോനിത ഇല്ലാതായ് 

നീ ചേത്ത കക്യപ്പാടടകഠം 
മക്കഠകു നേട്ടമായ്. 

നി ഏകയായി ശേഷ്മിച്ചപ്പോഠം 
പേ൪ വിധവ ഘുന്നായ്. 

യെഠുശലേം ! നിന്നെ ഓത്തു 
ദുഃഖിക്കുന്നു ഞങ്ങാം . 

യെറുശലേം ! യെറുശലേം ! 
നിനു രക്ഷ്മ ഓത്തുകൊഠാം ; 
ശിരു മരിച കുഞ്ഞാടെ 
ആധാരമാകിക്കൊഠട ; 

അന്ുതപ്പിക്കും മാനസം 
ത൯ കണ്ണ്ണിന്നിക്ക്മാം ചി 

തന്നെ തേടാ൯ താമസിച്ചംല്. 
ദുഃഖിച്ചിടും ഞങ്ങ. 



179 മ), 1ന്(ദ 
പ ത്ത് പര ടകം ഡ് 

392 

393 

' 7മ്/ഥ്ഥ, 270 2.00 76 2/4" 

0. 0.0.0.8. 8. 

കത്താവു വാഴ്ചന്നു 

രാജനെ വന്ദിപ്പിന്, 
ദൈവജനങ്ങളേ | 
സന്തോക്കിപ്പി൯ നിങ്ങ 

സന്നതോക്കിപ്പി൯ , സന്തോക്കിപ്പി൯, 
ഫാ! ശബ്ദം ഉയത്തി പാടി൯. 

ദൈവമായീട്ടുന്ന 
രക്ഷക൯ വാഴ്ചന്നു, 

ദോക്കങ്ങമം നീക്കി താ൯ 

മേലില് ഇരിക്കുന്നു ; 
സന്തോക്ക്പ്പി൯ , സന്തോക്ിപ്പി൯ം 
ഹാ! ശബ്ദം ഉയത്തി പാടി൯, 

ക്രിസ്മൂവിനെറ രാജ്യം 
എന്നും ഇരിക്കുന്നും 
അവന് എല്ലാററഠി 2ന്മത 
കത്താവു ആകുന്നു 

സന്തോക്കിപ്പി൯ം സന്തോഷിപ്പി൯ം 
ഫാ ! ശബ്ദം ഉയത്തി പാടിസം 

ഷ്ട. 

പാത അറിയാന്തോരെ 

നീതിമാറ്റെ തിരിക്കും 
ജ്ഞാനികശ പ്രകാശിക്കും 
വാനിൽ ന ക്ഷത്രങ്ങഗപോത. 

മോചനം ലഭിച്ചവ൪ 
യേശുവി൯ സാക്ഷികളായി 
ഉവ്യിയില് അനുദിനം 
സവ്വദഠ ജിവിക്കെണം. 

ക്രിസ്മവിന്നാത്മോവിസെറ 

ശക്തിയില് നീ ജീവിക്കിത 

ലോകര അവങ്കലേക്കു 

ആകക്ഷികുപ്പെട്ടിടും- 

നിങ്കരു വിഭങ്ങിടുന്ന 
നിക്ടറളങകസ്സേ ഫത്താല് 
കാഠിനയ ഹൃുഭയത്ങഗം 
കൈവശപ്പെടുത്തുക 

൩൯൨ 

൩൨൯൩. 

൫. 
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ജിവനെ നല്ലിടുന്ന 
ദൈവത്തി൯ വചനമാം 
വിത്തിനെ അവരുടെ 
ഫലത്തില് വിതച്ചീടുക. 

ദൈവത്തി അനുഗ്രഹം 
സവ്വഭാ ഉണ്ടാകുവാ൯ 
പ്രാത്ഥനയിരു ജീവിക 
കത്തമുമ്പിരു എന്നും നീ, 

൩൯൪ 

“0 (൧7൦, ൧0 7/0 

€. 2. 

ഇന്നോളം അറിയത്േമ്ള 
ശാന്തത, സന്തോഷം 

യേശുവേ നിന്നിതു കണ്ടു ഞാ൯ 

ഏറഠഥമതൃന്ത്ുതം 
യശു നാമമെന്ന്യെ വേറെ 
തൃപ്പിയില്ലെന്നിലും 
യേശുവിതമോദം ഞാന് കണ്ടേ 
ജവീപനും, സ്നേഹവും: 

ആശ്വാസം തേടി നടന്നു 
ദിപൃശ്വാസമോടെ 

രക്ഷകനെന്നെ പിടിച്ചു 

ത൯ സ്ന്റേഫാത്തിയോടെ . 
യേശുനാമ--- 

തേടി വൃഥാ വെഭ്ജം നിലാ 
പൊട്ടമരവിയെ 

വഞ്ചിച്ചേററം ഫാസ്യമാകാം 
ഏന്നേ സാധിച്ചു. 

യ്യേശുനാഥ--- 

ഇമ്പങ്ങഗ ചേതമായ നാഗ 

ഉണ്ടായി മനദക്കേശം 

രക്ഷാ സംഹഘൃണ്ണനേശുവേ 

നിന് പേകല്ല ലേശം. 
യേശുനാമ--- 

ആത്മ കണ്ണ്ണാരു നി൯ കൃപയെ 

കാണ്ടാ൯ കണ് തുറന്നു 

നിന് ഭംഗി കണ്ടെന൯ ഫദഭയ 

ത്തുനന്ദം ചേരുന്നും 

യേശുനമ--- 
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395 ൩൯൪൫ ൭. ജാഗരിഷ്ചം, പൊരുതും 
0 ൮൮ പ്രത്യാശിക്ചം ഇപ്പോഗം 
ര്റ സിയോനിലെ വ്യാക്ുലം 

൧, ജലാശയേ പട വൊന്നു ബാബിലോനെ വെല്ലം. 
രമ്യം അത്രെ കണ്ടാല് 

ഗമിച്ച് ഏററം ശന്തേമായ് തം ഇന്നശ്രേയമായവസ 
അമന്നേററമാഴിം അന്നഭിമുഖ൯ താ൯ 

ത൯ ഇക്ടുന്മാക്നന്തം 
൨. കൂയന്നുജധ കൊടുക്കറേടു സന്നിധൌ വദ്മികാം. 

. ഭയങ്കരത്തോടെ 

നിറഞ്ഞുകാ൪കൊണ്ടെംബരം ൬: ഉദയമാകേം വേഗം 
മറിഞ്ഞു തിരയും. അന്ധകാരം നീങ്ങും 

ഖം വിറഷ്ചു മുങ്ങും എന്നോത്തി(,്) സതൃദൈവഭക്തരൊ 
ഒരാള ല്ലത്തേവര്; ചപകതപോല് വിളങ്ങും. 

റങ്ങി താന് തലേണുമേരു 

ചെരിഞ്ഞുംകൊണ്ടവ൯. ൭, ഷ്്നന്മ് 
വ്രതരി൯ ഭവനം 

രം ഗുരരാ! നശിക്കും, രക്ഷ്മിക്ക ഘൃണ്ണുസൌഭാഗ്യരാജ്യം 
കരഞ്ഞവമ ഇദം 

മയക്കം വിട്ടടകകി താ൯ 

കടല് കാററിനെയും. 

൭, ഹാ! തന് കത്താവത്രെ മിത്രം 
ത്രാതാവും നമുക്കു 

സ്റസ്റേഹിക്കം ആശ്രിതന്മാരെ 
ഇഫഹപരങ്ങളിരു. 

396 ൩൯൬ 
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ദ്ട. 05. 
൧: അല്ലമായുസ്സം, ഖേദം, 

ചിന്താകുലം ഇഫേ; 
ആനന്ദം നിതൃജിവന് ; 

ഭാഗ്യമുണ്ടവിടെ. 

വിശ്രാമം യത്നശേക്ഷം 
ഫാ! നല് പ്രതിഫലം 

മത്യരാം പാപികശക്കും 
ധസ്തകൊലപ്പം സ്വഗ്ഗും. 

കഠിനയുഭ്ധഥിപ്പോഠം 
കിരീടം പിന്നൊന്ന് 

കിത്തി തിങ്ങി നിതൃമാം 

കക്ഷുത കൂടാതെം 

സുഹ്ൃത്തി൯ വാഞ്ചിതം. 

൮. യേശുവേ, ആകക്ിക്ക 
ഭാഗ്ൃസ്ഥലത്തേക്കു ; 

നിതൃം ത്രിയേകനാമം $ 
വാഴ്ച പ്പെടേണമേം 

397 ൩൨൯൭ 
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2, 4. 

൧ 

ലോകശേകേ സാഗരെ നീ മുങ്ങുമ്പോഴേ 
ആകുലപരത്രവാനായ് നി തീരുമ്പോ 
കത്ത൯ വക്ഷിപ്പിക്കും അനുഗ്രഹങ്ങഗ 

എത്ര എന്നു ചിന്തിച്ചേററം മോദിക്കം 
എത്ര മോദമുണ്ടിന്നേരത്തിര 
ദൈവത്തി൯ കരുണയോക്കേമ്പോഠം 
ഉല്ലസിക്കാം ഭാരവാഫിയേ! 
രംശ൯ ഏററം കരുതുന്നു നിനക്കായ്. 

൨ 

പ്രാപഞ്ചിക ചിന്തയേ വലയുന്നോ ? 
ക്രൂശു വഫിപ്പാനേററം പ്രയാസമോ ? 
സന്ദേഹം വേണ്ടാ നി കാണും ആശ്വാസം 
ഇന്നേരം രക്ഷകന് പാദം ചേന്നിടില് 

എത്ര മോദ 



വാഡ. 11നാന 

൩. 

നശ്വരമാം ധനത്തെ നീ കാണുമ്പോ 
ലേശം വിക്കാദം അസ്മൂയയും വേണ്ടാ 
ശാശ്വതംനി൯ സ്വഗ്ലത്തിലെ നിക്ഷേപം 
യേശു വാശത്തം ചെഷ്യല്ലോ നിനക്കായ് 

എത്ര മോദ 

ര 

കല്ലോല തുല്യമാം അല്ലത വന്നീടില് 
തെല്ലം ഭീതി വേണ്ടല്ലൊ മനതാര്ത | 
കത്ത൯ നല്ലം ആശിസ്സറുകമ ഓത്തേവം 
സ്വഗ്ലം ചേരും നേരംവരെ മോദിക്ക 

-- എ പ്ര മോദ 
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1. 10. 

സ്വഗ്ഗതാതാ, അഗാധമാം ൫. 
നിനു സ്സ്റേഫത്താല് വിണ്ടുകൊണ്ടെ 
ഇപ്പാപി കഠം നമിക്കുന്നു 
ക്മ്മമം,സ്റ്റേഫം നി കാണികു. 

൩൯ ൨, രും 

൨. വചനത്തിനു അവതാരം 
ക്രിസ്നേശുവേ, രക്ഷ്ഷാകരാം 
ഇപ്പാപികം നമിക്കുന്നു 
രക്ഷണ്ൃകൂപ നല്ലക. 

നിത്യാത്ഥാവേം നിശ്വാസത്താത 
ഉദ്ധരിച്ചെങ്ങ ളു ത്മാക്കഠം 
ഇപ്പാപികഠം നമിക്കുനം ; 
ഉയിഫ്ണിനുശക്തി നല്ല,ക. 

ര. പിതൃപുത്രാ ശുദ്ധാത്മനേം 
ത്രീയേകനേ, നി൯ സന്നിധൌ 

ഇപ്പാപികശ നമിക്കുന്നു 
അനുഗ്രഫിക്ക ഞങ്ങളെ. 

399 ൩൯൯ 
൭ 

4 27൨ ൮൭5" 

൭, 1. 

൧. കുറെ വക്ഷങ്ങഠം പോയ് 

അല്ലകാലശേഷം 
മൃത്യു വേറേറാരൊന്നിച്ചാകും 

നമ്മുടെ താമസം. 

400 
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ആനാളിന്നായ് കത്താം 
എന്നെയെരുക്കുക 

നി൯ വിലയേറും രക്തത്താല് 
എ൯ പാപം നിക്കുകം 

അന്ധകര്രദേമൌ 
അല്പകാലം തീന്നാത 

ചേരും നാം സൂഷ്യ൯ വേണ്ടാത്ത 

(പ്ര ശാന്തലോകത്തില്-___- ആനാ, 

ദുഘടക്കരയില് 

അല്പനാഗ അലയും 

പിന്നെ വന് കാഠേറാളമില്ലാ 
ദേശെ നാം ചേനിട്ടം-- ആന 

അല്പകാലം യുദ്ധം 

വേരപാടദ്ധ്വാനവും 

അല്ലനാഠം ക്രഞ്ഞതിസ്പി൯ 
കണ്ണ്ണിരില്ലാതാകും-- ആ നം 

അല്പകാലശേഷം 

പീണ്ടും വന്നിട്ടും താന് 
നാം ജീവിപ്പാ൯ ചത്തുയിത്തോ൯ 

താനുമായ് വാഴ്ചവാന്൯--- ആ നട, 

ഠാ 

1. 8. /5. 

ദൈവപൃരമാം സിയോനേ. 

ശ്ലാഫിച്ചിടുന്നു നിന്നെ 

വാക്കു മാറഥഥില്ലാ ദൈവം 

സ്വന്തമായ് നിന്നെ തീത്താ൯ 

ഘ്വ്യപാറമമേരു പണുത 

നിന്നെ ഇള ക്കുന്നതാ൪ 
രക്ഷ്മാമതിര ചുറഠും നില്ലെം, 

ശത്രു നിനക്ുലക്ഷ്ം. 

നിതൃസ്സനേഹജന്ൃമായ 

ജീവ ഉറവയാത നീ 

നി൯ മക്കളി൯ ഭാഹം തിക്കും 

ക്ഷാമേഭയമേ നീങ്ങും 
ഭാഫംതീല്പാനൊഴ്സകിടും 

ആററിങ്കല് ആര് ക്ഷീണിക്കും & 
കൃപെക്കതില് ഭാതാവെ പ്പാത 

നീക്കമില്ലൊരുനാമും. 
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൩: കത്തൃസാന്നിദ്ധ്യസാക്ഷ്ൃമാം 
മഹത്വം മേല് മൂൂടിയായ് 

പാഫ്ലിടമോരോന്നും ചുററി 
അഗ്നിമേഘവാസം കാണ് 

യേശുരക്കെ സ്റ്റാനംചെയഷ്ു, 

സിയോനു ഭാഗൃജനത്തെ 

ആശ്രിതവത്സലനേശു 

രാജ കുലമാക്കിനാന൯ു. 

രം. രക്ഷകാം ഞാ൯ു നി൯ ക്ലപയാല് 
സിയോന൯ു വാസിയാമെങ്കില് 

ലോകമെന്നെ തൃജികടെ | 
തേടും നി൯ നാമത്രി അ ഞാ൯ 

ലൌകികനെറ പുകയും ൫. 
ഭാഗ്യം സവ്വവും വൃത്ഥം 

സീയോന് മക്ളി൯, പങ്കല്ലൊ 
നിതയ നിധി ഭാ ഗൃങ്ങഠം. 

401 ൪0൧ 

70 മ്മ് ൭ വല്ല? 

1). 85. 75. 

൧൦ യേശുവെപ്പോലുണ്ടോ ഇത്ര 
നല്ല സഖി ഏനിക്കു 

ഞാസ അറിയും മുമ്വപെയെന്നെ 
സ്ന്റേഹിച്ചോരു സ്റ്റേഫിത൯ 

സ്നേഫപാശങ്ങളാലെന്നെ ്് 
തന്നോടൊന്നായ്ബന്ധിഷ 

ഞാനവനെറ അവനെനന്െറ 
സ്വന്തമെന്നുമൊന്നേക്കും. 

൨. യേശുവെപ്പോലുണ്ടോ ഇത്ര 
നല്ല സഖി എനിക്കു 

ത൯ രക്തം ചിന്തി മരിച്ച 
എന്നെ രക്ഷിപ്പാനായി ൨ം 

നിത്യജീവനു മാത്രമല്ല 
തന്നെ മഴ്യുവ൯ തന്നു 

ഛു൩ ദേഫം ദേഹി ആത്മവും 
സമപ്ല്ിക്കും തനിക്കു. 

യേശുപപെപ്പോലുമണ്ടാ ഇത്ര 
നല്ല സഖി എനിക്കു 

നിതൃമഫത്വമതിനെ - 

പ്രത്യശേ താ൯ നല്ലുന്നും 
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പ്രാത്ഥനയിരു നീ ഉണെനന്നു 

പോരാട്ടം ചെയഷ്യീടുകില് 
നിത്യസ്വസ്ഥത ഏകും താ൯ 

ഭാഗ്യം പരമാനന്ദം, 

യേശുവെപ്പോലു ണ്ടാ ഇത്ര 

നല്ല സഖി എനിക്കു 

ദയ, സത്യമാദ്രതയും 
ഉള്ള വേറെ സ്സറേഹിത൯ 

നല്ലോരാലോചനക്കാര൯ 
വഴികാട്ടി കാവലും 

താ൯ മാത്രം, ആയതാലെത്ര 

ആനന്ദം എഏ൯ ജിപിതം. 

യേശുവെപ്പോല്ുണ്ടോ ഇത്ര 

നല്ല സഖി എനിക്കു 

ക്രിസ്മവിന് നിത്യസ്ക്റേഫത്തില് 
നിന്നൊരുനരമുമെന്നെ 

ജിപന്നോ മരഞഞത്തിന്നോ 
ലോകനരകങ്ങശക്കോ 

പിരിപ്പാ൯ കഴികയില്ല 
യേശുവിനെറ സ്വന്തം ഞാന്. 

൪0൨ 

“7 70൧0 77൦ ൭൧൧ 70൧൧ " 

6. 4... 3. 1.1 

നിന്നെ പവേണം സദാ 
കൃപാനാഥാ 
അന്പരി൯ വാക്കൊന്നും 
ശാന്തി നല്ലാ. 

മേ വണം, നിന്നെ വേണം 
എന്നേരവും വേണം 

വന്നേ൯ നി൯ മുമ്പില് നാഥാ. 
ആശികും താ. 

നിന്നെ പേണം സദാ 

ക്രടെ പാക്ക 

പരീക്ഷ നിസ്സാരം 
നീ ഇത്ങെക്കിത__ മേ പേണം 

നിന്നെ പേണം സദാ 

സു:ഖ, മൂഃഖേ. 
വസന്ത നി പാക്കായ്്ില് 

ജിപ൯ വ്ൃഥാ- മേ വേണം 
നാനാ ്തപത്തത്തത്ള 



100 

നിന്നെ പേണം സദാ 

നിന് ജ്ഞോനം താ 
നി൯ വാശ്ചനമെന്നിത 
നിപത്തിക___ മേ വേണം 

൫. നിന്നെ വേണം സദാ 

പരിശുദ്ധാ 
നീ൯ സ്വന്ത മക്കെന്നെ 

ദൈവപുത്രാ--- മേ വേണം 

403 ൪0൩ 

& 
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റ. 1. 

യേശുകത്യാം ഞങ്ങഠം നിന്നോ(ട്) 

ഒന്നുതന്നെയാമോ ? 
സ്നറേഹത്തിന്നുയരമേ നി 

ആഴവും നീയല്ലോം 

ഗോത്ഗോഥാവിത നീ ഞങ്ങളോ(ട് ) 

ഒന്നായിരുന്നതാല് 
സ്വറ്റ്േന്നതെ ഞങ്ങാം നിന്നില് 

ഐക്യം പ്രാപിചഫഹോ. 

സ്നേഹാധിക്ൃം മൂലം നിയും 

സ്വഗ്ലഗം വിട്ടിറങ്ങി 

ഏഴകളോടേകമാവാ൯ 

ജഡരഭതം ചേറി. 

രം. ഭിപ്ൃസ്തേഹം ദൂലമെങ്ങഗം 

പാപകുഠ മെല്ലാം 

ഞങ്ങധംക്കായേറഠൂ മരിച്ച 

സ്സ്റേഫവാ൯ നീയല്ലെ. 

൫൭. നി൯ ജനരക്ഷയഷ്ക്രായി മഫാ 

ശാപകോപമേറഠു 

ഇടം, നങ്ങളോടൊന്നാകെ 

നീ മഹത്ചെയേറിം 

൬. ജിവന്, മുതു, ആം ലല 
തഃ. എന്നിവയൊന്നും 

പേരപെട്ട്ത്താ നിന൯ു ഭക്തരെ 

നിന്നിരു നിന്നു നൂനം. 

൭. സിംഫാസനേ നിയേറി നി൯ 

മഫത്വം കാണിക്കും 

മഫാ ദിനെ നിന്നിലെങത്ങഗം 

ഏകഥായ് കാണുഥെ, 

നോന്നന്ധന അനന 

൮. ലോകാലോകങ്ങശക്കിവിധം 
ആശ്ചവയ്യം നീ കട്ടും 

യ്േയേശുകത്താ, ഞങ്ങഗം നിന്നോ (ര്) 

ഒന്നുതന്നെയാമെ, 

404 ധാര 
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൧ 

ക്രോബിം സ്ര്രാഫീം വാഴകളെ. 

കാവല്ുചാരേ, വിശുദ്ധര 
സ്ത്ൂതി പാടിസ, ഫാല്ലെലയ്യാ 
രാജ്യപ്രഭത്വങ്ങഗം പാടി൯ 
മുഖ്യ ദൂത ഗായക൭ര 
ഫാലളലെലൂയ്യ്യാ, ഹാല്ലെലൂയ്യാ, ഫാല്ലെലൃയ്യാം 

ഫാല്ലെലൂയ്യാ ഹ്ളേല്ലൂജ്യാ. 

൨. 

ഖെറുബ്ലഭിചതിശ്രേഷ്ടാ 

സ്പാഫെൈ വെല്ലും തേജ്ടോടരാ 

നാഥ൯ നീയെം ഹാല്ലെടൂയ്യാം 

നിത്യപചനഥാം കത്താ 

കൃപഠനിധെ നമൊയസ്ലു തേ 

ഫാല്ലെല്ലയ്യാം ഹാല്ലെലൃയ്യാം ഫാല്ലെലൂയ്യാം 

ഫാല്ലെലൂയയാ, ഹാല്ലെലു യാം 

൩. 

നിദ്രകൊണ്ടോരും സ്തുതിക്കും 
പിതാക്കഠം പ്രവാചകരും 

ഹാല്ലെലൂയ്യാം ഫാല്ലെലുയ്യാം 

ജയംകൊൌള്ളം അലപ്പോ മസ്കാല൪ 

മാത്തു൪ ഗണാദികഗം പാടി൯ 

ഫാള്ലെല്ലയാം ഫാല്ല്പല്ലഡ്യാം ഹാല്ലെലൂ യ്യാ 

ഹാല്ലെല്ലയ്യാം ഹാല്ലെലൂയാ. 

ര 

സ്വദ്ലൂഗിതധ്വനിക്കൊപ്പം 

സ്ന്റേഫിതരേ നാമും പാടാം 

ഹാല്ലെലൂ യാം ഫാല്ലെലൂയ്യാം 

ഒന്നിത മൂന്നാം പിതാ പുത്ര 

ശുദ്ധാത്മാക്കടക്കെന്നും സ്കൂതി 

ഫാല്ലെല്ലയ്യാ ഹാല്ലെലൂഷ്യാം 

ഹാല്ലല്ൂയ്യാം ഫാല്ലെലൃയാം ഹാള്ലെല്ല്യാം 
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സവ്യലോകത്തി൯ താതനേ, 
കത്ത൯ നി ഏന്നാത്തിട്ടുന്ന 
ജനം അസംഖ്യമെങ്കിലും 

നിന്നിത ഏകഠം 

ദൈവപുത്രാ നി൯ സ്റ്റേഹത്താരു 
മാനവരെ താതനോടായ് 

നിരപ്പിച്ച ദേവാ ഞങ്ങഴം 

ഒന്നാകട്ടെ. 

മത്യരി൯ യാഗമായ്ക്കീന്ന 
സത്യ സ്വരൂപാ നിനക്കു 
യ്കൂദനും പൂറജാതിയും 

ഒന്നല്ലയോ ? 

ഉയന്നോരെ താണോരുമായ് 
സ്നറേഫത്തിരു ഘടിപ്പികണെ 
തൊഴുത്തും ഇടയ൯ താനും 

ഒന്നാക്ട്ടെ. 

(പ്രാവിനെപ്പോല് സമാധാനം 
ആഗ്രഹിക്കും വിശുദ്ധാത്മാ 
നിന് സഭകശം എല്ലാം നിന്നില് 

മയാജികുട്ടെം 

ഈ), പക, വൈരം ഇവ 

അവശ വെടിഞ്ഞിടേണമേ 

സ്വ ക്രിസ്ധ സോദരന്ഭം 
ഒന്നാകട്ടെം 

ഇഫലോകം നശിക്കുമ്പോഠം. 
നാം ഉണന്നു പറഞ്ഞിടും 
നിതൃമ ഈ സ്വഗ്ഗഭാരഗ്യ, 

നാം ഒന്നല്ലോ.” 

൪0൬. 
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108. 

൧ 

ദൈവത്തിന് പുത്രനാം ക്രിസദേശുവേ 
ജീവന്െറ വചനം നല്ലേ,ണമേ 
ആശ്രിത൪ മദ്ധ്യത്തില് പാക്കുന്നോനേ 

ദാസരെ സത്യത്തിര നടത്തുകെ. 

൨ 

പണ്ടൊരഞ്ചപ്പവും മീന രണ്ടുമെ 
കണ്ടപ്പോഠം വാക്ക്രി വദ്ധിപ്പിച്ചോനേ 

ഇണങ്ദദഭ് പ്രാപ്ിയും അത്യല്ലമേ 
അങ്ങെ തൃക്കയ്യാതല് ഏല്ലാം പള്തേകെ- 

൩. 

ജീപനില്ലാത്തവ൪ ജ!പിക്കവാ൯ 
ദൈവത്തി൯ ഭക്ത൪ ശക്ത൪ ആയിജാ൯ 
ഏകുക യേശുവേ നിന് വാക്ടര്നാല് 
ഏകുക കൃപയെ നിന ആത്മാവാതം 

407 

വധ൦ : 

൪0൭ 
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റ്. 

൧ 

നിതി മാന്മരിന് ക്രടാരങ്ങളില് 
ജയ സംഗീതങ്ങഠം പാടിടുവി൯ 
യേശുവില് വിശ്വസിച്ചാത്തീട്ടുവിനു 

ജയസന്തോക്കമേ ! 

ജയസന്തേരക്ഷമേ ! ജയസന്തോഷ്ഷമേ ! 
യേശുവില് വിശ്വസിച്ചാശ്രയിച്ചാര 
ജയസന്തോ ക്ഷമേ! 

൨. 

വൈരിയി൯ പാശങ്ങ ഛേദിക്കുവാ൯ 
സ്വഗ്ലീയതേജസ്സുപേക്ഷിഷ്ു താ൯ 
മത്ൃക്കദ്ധാരണം നടിടിനാ൯ 

ജയസന്തോക്കമേ !__ 
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൩. 

നിത്യമാം നിതികായ് മരിച്ച താ൯ 

മുത്യവി൯ ഭീതി സംഹരിച്ചു താന് 

സതൃസമാധാനം വരുത്തി താ൯ 

ജയസനന്തോഷമേ__ 

രഃ 

ന്യയേപ്രമാണത്തി൯ ശാപങ്ങളു.ം 

ആയതാലുക്ള ധിലാവങ്ങളു.ം 

പോയഫോ ക്രശിന്മേത മുഴുവനും 

ജയസന്തോകഷമേ--- 

൫ 

സൌജന്യ ദാനങ്ങ൦ സ്ഥസ്ഥവും 

മോച്ചനാം നീതിയും, പിശുദ്ധിയും 

(കശിലെ രക്തത്താല് എല്ലാവനും 

ജയസന്തോഷമേ--- 

൬ 

ഖണ്ഡിപ്പാ൯ വേദവരുദ്ധങ്ങമു.ം 

വന്ദിപ്പാ൯ ആത്മാവിന് സത്യത്തിലും 

സാഭ്ധ്യമിപ്പോഠം ഏതു സാധുവിനും 
ജയസന്തോകഷമേ-- 

൭ 

ഭീകണ്ടി വൈരി പ്രടയോഗിക്കിലം 

ഏഷണി വ്യാജമായ് ചൊല്ലുകിലും 

ക്ലേശം അ ശേഷാമില്ലായതിലും 

ജയസന്തോക്ഷമേ-- 

ച 

ക്രരിരും മാറി പ്രകാശത്തിന്നായ് 

ദൂരസ്ഥ൪ നിത്യം സമീപസ്ഥരായ് 

സ്വറ്റുങ്ങം ഭക്ത൪ നിപാസങ്ങലായ് 

ജയസന്തോഷാമേ--- 

വള ൯ 

തേജസ്സില് പേഗത്തില് വന്നിടും താ൯ 

പ്യാജമാം ഡ്ൂജകം നികിടുവാ൯ 

രാജത്വം ആശ്രിതക്കേകിടും താന് 

ജയസന്തോഷമേ--- 

408 ൪0൮ 
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എന്നിടയന് സ്നേഹഫരാജ൯ 

തന നന്രെക്കില്ല ലോഭം 

ഞാനവന്നും താനെനിക്കും 

എന്നാല് മുട്ടില്ലെനിക്കു. 

ജിവനദിയിലേക്കെസെറ 

ദേഫിയെ നടത്തുന്നാ൯ 
പച്ചയാം ലൂല്ലറങ്ങളില് 

മെച്ചമാം ഭോജ്യം നല്ലി. 

ഭോഷ൯ ഞാ൯ വഴിതെററി, താ൯ 
സ്ത്റേഹത്താല് മാം തിരക്കി 

വഫിച്ചു മെല്ലെ ചുമലില് 
മോദമായ് വീടണഷ്ം 

മുതൂനാട്ടിത നീ ക്രട്ടെങ്കിത 

ദോഷം ഭയപ്പെടാ ഞാ൯ 
നി൯ കോത വടിയെന്നാശ്വാസം 

നി൯ കൂശെന വഴികാട്ടി. 

എ൯ മുമ്പില് വിരുന്നൊരുക്കി 

നി൯ കപ നീ നല്ലുന്നു 

നി൯ കാസാ കവിഞ്ഞൊഴ്ട്കും 
സന്തോക്കമത്യാശ്ചയ്യം. 

നാളെല്ലാമീവിധത്തിരു നി൯ 
നണ്യെക്കില്ലാ മുടക്ക൦ 

നളിടയാം നിന ബൂതി ഞന 

ചൊല്ലട്ടെന്നും നി൯ വിട്ടില്. 

409 ൪0൯ 
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9. 7 

ഏഴ്പ്പെട ശിശുവാമി 

യ്ലഭപ്പ്തത ഏത ഹാ 

പശുക്കട്ടിത പിന്നാ നീ 

ജീണ്ണവ്യ്ത്രും പുതചോ 

എ 



സാമാന്യ കിത്തനങ്ങറ്ം 109 
ളി 

യേശുവി൯ ശബ്ദം ഞാ൯ കേട്ടു ൨. സ്മൃക്ജിക്കൊക്കെ സല്യനാഥന്൯ ൨. 
എന്നെന്നേക്കും താന് ദൈവം, “ജിവജലം ഇതാ 

താന൯ു ഉന്നത മഫോന്നത൯ ദാനമായി ന്: പന്നിതിനെ 
ജറതം ചെയഷ്യങ്ങിവിധംം പാനം ചെയ്യിടുക 

ത൯ ദാനത്താത ഞാ൯ സ്വസ്ഥനായ് 
൩൭ വിടു വ്ത്ത്രരം അപ്പം ്ാല്ലര് ത്ര) എ൯ ആത്മം ഇണാന്൯ 

അലഞ്ഞുഴലുന്നിതാ൪ 4 ഞാനവനിത വസിക്കുന്നു 
പാപം സാത്താ൯ ശക്തിയതും ഇന്നും എന്നേക്കുമേം 

കണ്ടെ മൂഃഖിക്കുന്നത൪േ ? 

രംഭ ദൈവമാം രകഷകനേശു ൭ യേശുവി ശബ്ദും ഞാന് കേട്ട 
സ്വഗ്ലുത്തിര താ൯ നമുക്കു ലോകവെളിച്ചം ഞാ൯ 

ഭവനങ്ങഗ ഒരുക്കുന്നു ഏന്നെ നോകി പ്രകാശിക 

ച കണ്ണൂനീ൯ അഞ്ചു. പ്പി ന ് തരുക്ഷണം നോക്കി 
൫. ചോര ചിന്തി ഒഴ്ുകാനും എ൯സ്മൂഷ്കനായ് കണ്ടു തന്നേഞാ൯ 

നിന്ദ നിക്ഷേധങ്ങമുഠത ഭ്രയാത്രനാം തീരുംവരെ 
ഫാസ്ൃമാകപ്പെടുടവാനും കാണും ഞാ൯ അവനെ. 
അദ്ഥനായോ൯ ഇവനാ? 

൬. ദാനം കൂപ തന് സഭമേല് 411 ൪൧൧ 
ചൊരിയും മാ ദൈവം താ൯ ലി തിക്തം വ 1൩൦: " 117൦ 4൭൦ 7 2/0 700൧7 
നിതിയായ് നടത്തും താ൯ . ൭01700 "7 

൭: അക്രമികലോടട ക്രടെ നം 

യില്ല? യു ൧. കേശക്ക കാഫലഥ്വനി 
ലാം ന മോചനം സ്വാതന്ത്രം 
പ് ദൈവത്തി൯ വിളംബരം 

വൃം ജിവിക്കും അനദഭ്യനായ “മോചനം, സ്വാതന്ത്ര്യം.” 
മാ ദൈവം ഉന്നതത്തില് നശേമാകും ഏവക്കും 

വാഴ്നേന്നവന൯ു നിതൃനായി ഭാഗൃയോവേരു വത്സരം 
സ്വണ്ണ നഗരമതിത. ഘോഷിപ്പി൯ എല്ലാടവും 

“മോചനം, സ്വാതന്ത്രം" 

410 ൪:൧൧ ൨: ചൊല്ലുവില് കാരാഗഫെ 
ധി ) ലം “മോചനം, സ്വാതന്ത്രം? 

2007 ///0 ൮07 0/ 765005 കേഠംക്ഷവി൯, ഫേ ബഭ്ധരേ, 

2). 85, 65. മോചനം, സ്വതന്ത്രം, 
ക്രൂശി൯ മീതെ കാണുലി൯ 
നിത്യമാം ഉഭ്ധാരണം 
യേശുവോടു വാങ്ങൂുവി൯ 

“ഥോചനംം സ്വാതന്ത്ര്യം. 

൧ം യേശുവിന് ശബ്ദും ഞാ൯ കേട്ടു 
൨ ന്ന൯ൂ വിശ്രമികു 

എന്നന്തികെ വേഗം വന്നു 
അഷ് ലൊഴിക്കുക.? 

ഞാനനുസരിച്ചവനെ 
തന്മാസ്ലി൯ ചേരാനായ് 

വിശ്രാമസ്ഥലം കണ്ടു ഞാ൯ 
യേശുവിനു മടിയിതം 

൩. ഭുക്ടന്മാരെ രക്ഷിപ്പാ൯ 
“മോച്ചനംം സ്വാതന്ത്രം 

ശിക്ട രാകിത്തിക്കവാ൯ 
മോചനം, സ്വാതന്ത്ര്യം? 



100 

412. 

പഥ, 2101 

ദൈവസ്സേഫം കാണുവി൯ 
ലാഴ്്രരവി൯ ത൯ കാരുണ്യം 
നിത്യജിവ൯ പ്രാപിപ്പി൯ 

മോചനം, സ്വാതന്ത്ര്യം. 

പാപഭരരം മാഠുവാ൯ 

 മോചനംം സ്വാതന്ത്രം? 

മായസേവ തീരുവാ൯ം 
“മോചനം, സ്വാതന്ത്ര്യം? 

ഫാ ! സൌഭാഗ്യ വാത്തേയെ 
ഏങ്ങനെ നിഷ്ഷേധിക്കാം 

ഇ വല്യ രക്ഷയെ 
“മോചനം, സ്വാതന്ത്തൃം.” 

സ്വമ്ലം സാക്ഷി ചൂത്രനില് 
മോചനം, സ്വതന്ത്ര്യം 

തക്കം വേണ്ടാ ഭൂമിയില് 
മോചനം; സ്വാതന്ത്രം? 

വിശുദ്ധാത്മ മുദ്രയാല് 
ഉണ്ട്” ഘണ്ണ) നിശ്ചയം 

പ്രാപിക്കാം വിശ്വസേത്താല് 

“മേ/ചനം, സ്വാതന്ത്ര്യം.” 

പവ്വൃതങ്ങഠം കേഷക്കട്ടെ 

“മോചനം, സ്വാതന്ത്രം” 
ആടിങ്ങഴം മുടങ്ങട്ടെ 

മോചനം. സ്വാതന്ത്രം" 

ദ്വീപും കേട്ട ചൊല്ലട്ടെ 
ഭയശുനാഥാം” വന്ദനം 

സക്ക്രിയെല്ലാം പാടട്ടെ 

മോചനം, സ്വാതന്ത്രം.” 

: സ്സ്ും ടവ 2൧0൧൫൧൭൧ 0 /0)/ 
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൧ 

എല്ലാരും പാടി |സ്തൂതി|പ്പി൯ 
ഹല്ല! ലൂ - [യാ 

ചൊല്ലി൯ സമന്താകഃ ഗീതങ്ങഗം 

മഫത്വ രരജ് ന്നു നീങ്ങഗ 

ഹല്ലെ | ലൂ- [യ3- 

൨ 

മേരു വാനോ൪ ഘോക്കി |ഷിട്രട്ടെ 

മഹേന്നേതം മുഴങ്ങട്ടെ 
ഹല്ലെടൂ- യാ ; ഹല്ലെ ലൂ- യാ. 

൩. 

ഹാ ! പഠുദീസായിരു വ്യഴ്ഴന്നോ രേ, 
പാടിചൊളിടിന൯ു ശുദ്ധി മാന്മാവിരേ 

ഹല്ലെ |ലൃ- [യ്യാ , ഫല്ലെ ല്ല-യ്യ്ാ 

രം 

ശോഭിച്ചു മിന്നുന്ന ഗോലേഗ്രരഫങ്ങവലേ, 
വാനങ്ങളില് ചൊല്ലി൯ താരങ്ങള, 

ഫല്ലെലൂ-[യ ഫല്ല്ിലൂ-[യാ- 
൫ 

ആകാശ മേഘങ്ങഗ 

പിസ്തിണ്ണഠണ്ഡ്വൂലം 

ഗംഭിര ഇടിമ്[ന്നലകഠം 

ഒന്നിച്ച ചൊല്ലേണം” 
സന്തോഷ ഗീതമായ് 

ഫല്ല്വലൂ-[യര. 

൬ 

സമര തിരമാല 

വന്മാരി[കാറഠുകശ 
നത പേനര വക്ഷകാലം 

പ്ങ്കാ൨ നങ്ങ] 28, 

ഒന്നാകെ നിന്നുകൊ (ണ്ട്) 

ഇന്നാത്തു [ഘോഷിപ്പി൯ 
ഹല്ലെ ലയ. യാ. 

കോമമ പക്ഷി വൃന്ദ്യങ്ങളെ ലാം 

ഏകമായ് ക്രടി[പറ്യന്നു ചൊ ല്ലിനു 

ഹല്ലെിലൂ-[യാ-; ഫല്ലെ ്ലൂ-[ യാ 

വ 

കാട്ടില് വസിക്കുന്ന മൂഗങ്ങ മേ, 

പാട്ടില് ഒരുഥിച്ച ചൊല്ലിടട പിന 

ഹല്ല്ലൂ-[യാ; ഹല്ല്ടൂ-്വയാം 

൯ 

മേടടുമലകഠം ക്ൂടി[ചൊല്പ്ടെ 

താഴ്ചര ദേശം-പാടുക മോദ മായി 

ഫല്ലെലൂപയാ ; ഫല്ലെ|ഭൂ-യാം 



സാമാന്മൃയ കിത്തനതങ്ങഠം 

൧ഠ 

മാ സമുദ് ആഴം മുഴക്കട്ടെ 
ഫല്ല്|ലൂ-[യാ 

വ൯കരകഗ ആകെ ഏറഠുചൊല്ലടെ 
ഹള്ല്വലു-[യാ. 

൧൭ 

കത്താധികത്തന്നിഷ്കമാം-നിത)- 
ഗാന ലുമി തു 

ഹല്ലെ ല്ല. യ്യാ 

3 

ക്രിസ്മുവിന്നു സ്വികായ്യ്യമാം-സ്വ- 
ശ്രീയ |ഗരന്ീച്ചും 

ഫല്ലെലൂ-[യാ. 

൧൩ 

ആത്ത പാടുന്നു നാമേവ ) രും 

അതാരു 

ഫല്ലെലല.- യ്യാ 
ബാലരും പ്രതിവചിക്ക| ന്നി 

വാ | ഷ്ച്ം 

ഹല്ലെലൂ-[യ്ാ. 

൧൪൫: 

ഫഎച്പാരും ചേന്നു പാടട്ടെ 
ഹല്ലെല്ലയ്യാ-താത നും 
ഫല്ലെലൂയ്യാ | സുതനും 
ശുദ്ധാത്മന്നും ഹല്ല ല്ല യ്യാ. 

൧൫ 

നാഥനാം ത്രിയേ കനെ ന്നും 
ഹല്ലെ ല്ല. |യ്യാ ; ഹല്ല്ിലൂ-|യ്യാ. 

ഹല്ലെ|ലൂ-[യാ. 

413 

1.1൩) ൨ ൨൦ 61൧൦൦1 
കെക്കുവേണ്ടിയ്യള്ള ലിത്താനി 

“ ഹേഥം "0///ല൦, ൫0൪ 2/൦ 60" 
* താതാ സുതാ ശുഭ്ധാത്മഃ, 

നാഥാ ഭദൈപത്രിയേകാ, 
സന്നിധാനത്തില് നിന്നു 

കേശ അടിയ൪ യാചനം 

൪൧൩ 

നിൽ 

൧൦. 

നി൯ സഭയുഷ്ലുന്നേ 
കക്കൃതയില് ആകവെ 

നി അതോട്ട ക്രടപേ 
വാസം ചെയ്ത, യേശുവേ 

സ്സ്റേഹ കയ്യ്യാര താഗ്മകേ 
ശത്രുവെ അകറഠുകേ 
നിത്യാശ്വാസമേകുകേ 

കേശ അടിയര് യാചനം 

നിമ ലോപദേശത്താല് 
നിത്യം പാലിചിട്ടക 
നിന്നില് ശരണും വെപ്പാ൯ 

കേശ അടിയ൪ യാചന, 

സഭയെന്നും സാക്ഷിപ്പാ൯ 
സുവിശഷം ഘോഷിപ്പാ൯ 
നിന് വരവറിയിപ്പാ൯ 

കേശ അടിയര് യാചനം 

ശാന്തി ക്ഷേമം നല്ലെ ണം 
ഭിന്നതകഠം മാറെറണം 
ക്രിസ്തരവിരു ഒന്നാകെനെം 

കേശ അടിയ൪ യാചന. 

നക്ടമമായതൊക്ുപെ 
നിനു സഭയ്ക്കു, നല്ല നൈ. 

സപ്വലും പരണ്ടപ്പോലെ 
കേശ അടിയ൪ യാചന. 

സ്റ്റേഫൈക) സമാധാനം 
സത്യാത്മികോപദേശം 
പാലിച്ചിടടവാ൯ നിത്യം 

കേശ അടിയര് യാചന. 

സാധൂക്ഷിണ്൪ കുരുട൪ 
നഷ്ജുമായോര്൪ അത്രയും 
തേടികകണ്ടു ചേക്കുവാ൯ 

കേശ അടിയര യാചനം 

സഭ ച്ചൂടടോടടണരാ൯ 
വാലക൪ ബലപ്പെടാ൯ 

വേചി ചുററും വിശുവാ൯ 

കേശ അടിയ ൪ യാചനം 

നി ഇടയ൪ ഏവരും 
നിശ സഭയ്കു പോക്ഷണം 

നല്ലി പാലിച്ചി;ടണം 
കേ അടിയര് യാചന. 
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൭൨. 

൧൩: 

൧൪ 

൧൫൦ 

൧൬" 

൧൮. 

റ് | 

കുററം വിധി ന.ക്കെണ 

അനുഗ്രഫിമക്കണമമ 
"/ബബ് 76201 9൭0101൮5 

രാവ. വട 

ചെയ്യു വേല ആകുവെ പരിശുഭ്ധാത്മാപിന്ന യി 

കേ അടിയ൪ യാചനം അപേക്ഷ 

നാണിച്ചു കുനിയുന്നു 414 ൧ 
മുഖം മൂടി പീഴ്ന്നു 

സ്നേഫ തി ഏരിയുന്നു 

കേശ അടിയ൪ര യാചനം ക്: 

നി൯ ഉന്നത വിളിക്കു 
സഭയെ യോഗ്യമാക്കു 

ദിപ) ദൂതു ഘാക്ക്പ്പാ൯ 
കേഠ അടിയ൪ യാചനം ൨. 

നി൯ സഭാ വിളക്കിഫേ 

ശോഭയോട്െരിയണേ 

ഫോര ക്രരിരുഭ്ിലെ 

കഠം അടിയ൪ യാചന. | 

നല്ല സ്ധാക്ഷിയാക്കുകേ 

ഛിന്നിപ്പേരയ മക്കളെ 

ഒന്നായ് ചേക്ക കൂട്ടിലെ 

കേം അടിയ൪ര യഭദചന. 

ശിനാത അണിയിക്ക | 

ഈ സൈന്യ ജനക്ങടെ. 

നക്ടം ദുഃഖം സ്ഫിപ്പാ൯ | 

കേഠം അടിയമ യാചന. 

പേയണത്തെ ജയി പ്പാ൯ 

സവ്യൃജാതിയെ ചേപ്പ്യാ൯ 

സഭയാകെ പാക്രവാ൯ 
കോം അടിയ യചേന. | 

| 

| 

മഹത്വപമാക്ക വേഗം 

നീക്ക കറ ചുളൂ.ക്കം 

കേഠം അടിയ൪ യാചന, | 

എന്നും ക്രടെ പാത്തിടാ൯ 

ഭാഗ്ൃമനുഭവിപ്പാ൯ 
യോഗ്യത നല്ലിടുവാ൯ 

കേ അടിയ൪ യാചന 

00൦, 770/)/ ൫05, 00൧ 502/5 11050174 

ദൈവരത്മാവേ, വന്തൂതുക 

എല്ലാവ൪ഭമലും വീശുക 
തീയാത, കത്തിക്ക ഞങ്ങളെ 

ഉത്തമാഭികേകാത്മാവേ. 

അനുഗ്രഫ തൈചമാം നീ 

ആശ്വാസം ജീവ൯ സ്സറേഫ തി. 
നിന൯ ഏഴിരട്ടി നത്വരം 

തന്നനുഗ്രഫിച്ചിടെണം : 

നിത്യമാം പ്ര മാശം ദൂഭം 

മാറഠറുക ഇരുഗ അശേഷം. 

മുഖശോഭ സ്ത്പ്രമോദം 

നല്കിടേണം കൃവദൂലം. 

ശത്രുവെ ഭ്ലൂരെ അകററി 

തന്നിടേണം ദിവ്ൃശാന്തി 
നി നടത്ിട്ടന്നിട ത്തു 

ഇല്ല യാമേതാരു വിപത്തു. 

ഏക സത്യ നിത്യ ദേവാ 

താതാ സുതാ മാ ശുദ്ധാത്മാ 

നിന്നെ അറിവാ൯ സഹായം 

തന്നനുഗ്രഫിചിടെണം. 

എന്നേക്കും സ്മൂതി നിനക്കേ 

താത സുതാ ശുദ്ധാത്മാവേ. 

൪൧൧ 

% (൮൦, ൧൧൧ ൫൩൧05, 0147” ൭0///5 

21090070" 

റാ, എ. 

ആത്മാവേം പന്നാവേശിക്ക 

അഗ്നിയാത കുത്തിക്കെങ്ങളെ. 

സപ്ൃദാനം നല്ലന്നേനോം 

അഭിക്കേകാത്മാവല്ലൊ 
ന! 



[1] 

ഥഃ 

൨.൦ 
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നി൯ സ്വല്ലേപനമല്ല യാ 
സ്വാസ്ഥ്യം ജീവ൯ സ്നറേഹാഗ്ിയും 
സന്തതദ്ട് പാല് ഞങ്ങടെ 
അന്ധാത്മമാന്ദയം നീിക്കകെ. 

നിനു കൂപാഭികേകഅ ലൈ 
ഇ൯൨.൦ നജല്ലങ്ങഗം വദനെ 
ശത്രുവെ നിക്കി ശാന്തി താ 
ശുഭം നി നായകന് എന്നാല്. 

പിതൃപുത്രരെ കാണിക്ക 
അവഭരോടെന്നോം നിന്നെയും 
സന്തതകാലം ഞഞടടെ 
നിതൃഗിതഥിതാകട്ടെ 

പ്തൃപൃത്രാത്മാവം നിന്െറ 
നിതൃപൃണ്ട്യത്തിന്നായ് സ്കൂതി. 

10010൧ 

1. 2. 
പിതാവു പൂത്ര ആത്മാവാം 
ത്രിത്വത്തില് ഏകദൈവമാംം 
അവന്നു വന്ദനം യോഗ്യം 
അവരു മാത്രം സതയ കഭെവം. 

ലും വ്വം 

ഒന്നായ് ഭരിച്ചു വാഴ്ചന്ന 
ത്രിയേക ദൈവം ആകുന്ന 
പിതാ, സുത൯ം ശുദ്ധാത്മനെ 
സ്മൂതിക നാം ദിനേ ദിനേ. 

1,, 10. 
കത്താപേ ഇലപ്പോഗശ ഞങ്ങളെ 
ന്! നോകി രഷഥിക്കേണമേ, 
ഞങ്ങശക്കു നിമ൯റ നാമത്തെ 
ഡ്കൃതിപ്പാ൯ തുണയ്ക്കേ സമേ. 

യം 

1. 10. 

സവ്കാശിഷത്തി൯ താതനെ 
പാഴ്ടവിശ ലോകരാകപെ 
വാക്രവി൯ സ്വഗ്ഗസേനയും 
വാഴ്ച ൯ പിതാ പുത്രാത്മനെ. 

[വാനു 

10൩൦: " മെരദ്ഥാജ / 0, ല്ലി" 

(_. 4. 

൫, പിതാവ് ന്നും ത൯ പു ത്രന്നും 
മുഫത്വം നല്ല,ട്ടെ 

വിശൂഭ്ധനായാത്മാവിന്നും 
സല് കിീത്തി പാടട്ടെ. 
മാനം സ്ലോത്രം അധികാരം 
ക്ഞ്ഞാട്ടിന്ന ലഭികേണം 
യേശുക്രിസ്മ രക്ഷിതാവു 
ഹല്ലേല്ലയം ഹജല്ലല്ലയ 
ഫഃല്ലലുയ സ്കതൂതിപ്പിനും 

വഥ൦: “77്ഡഘ് 2027 (൦02 " 

0൭, 4, 
൬: ഏ്ലന്നേകും മഹത്വം 

ഏക പിതാം 
ഒ യന്നക്കും മഹത്വം 

ഏക സതാം 

എന്നും എന്നേക്കുമ ര 
ഏവം ഭവികട്ടെ 

ഏകാത്മാവായോന്നും 
ഏററം സ്ത്ൂതി. 

1, 14. 
ദൈവമമു അനുഗ്രഹിക്കു 
സമാധാനമായ് അയയ്ക്കു 
നി൯ ദാസരെ ഇന്നും ഫന്നും 
കരുണയോട്ട കക്കുക. 

| 1൮൩൦; “70 2 

നി്. 
ഹല്ലെല്ലയാം ഞങ്ങ സ്പോത്രം 
കൈകൊജദേഭണമേ പിതാ ! | ഫോശ യന്നാ, നിന മഹത്വം 
കാണിക്കേണമേ സലാ ] 

ഫല്ലെല്ലയാം ഹല്ലെല്ലയാ 
ഫളല്ലെല്ലയാ ആ_മെ൯ 

| ഹല്ലെലൃയാ, ഹല്ലെല്ലയാ 
| ഡള്ലെല്ലയാ ആ_ മെന. 7 

മകം 
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1൬൦: “ 7.൦൭0 2/5 /0൧൧70/)" 7. 79. 

ഒം 4. ് ൫. ലി ൧൧൦ ക്രിസ്മവി൯ സമാധാനം 

വാസമാകട്ടെ നമ്മില് 

ത൯ മുഖത്തി൯ പ്രകാശം 
ക്ലേശമെല്ലാം നീകുട്ടെ. 

൯. യ്യേശുവി൯ കൃപാ കടാക്ഷം 

മാ പിതാവി സ്നറേഹവുംം 

ദൈവ ആത്മാവി൯ സംസ്റ്രാം താന് തിരുക്കര ത്മമാത 

നന്നും ഇഞ്ടുണ്ടാകെണം. ആശീവ്യാഭത്തെ നല്ലി 
ഇന്നുമ്െന്നും കൃപയാരു 

ഫല്ലെല്ലയാ ---ഫല്ലെലൂയാ കാത്തുസൂക്ഷിചിടട്ടെ. 

ഹല്ലെലൂയാ---ആ-മെസം, 

1൦ : 7.൦, ൧൧ //ല് 

റ 105. 49. 

(00 0൦ 2/7 1020 ക 
൧൨. സവ്യബൃദ്ധിയും കവിയും ദൈവ- 

റം സമാധാനം 
യേശുമശിഫ 

൧ഠ൦ കുണേംവരെ ഇനി നാം തമ്മില് ശുമശിഫ ത അറിവിലും 
സ്നേഹത്തിലും 

. ക്രടെ ഇരികട്ടെ ദൈവം കാകുട്ടെ നമ്മുടെ മനസ്സരകഠം 

ത൯ ദിപ) നടത്തിപ്പാലെ ചിന്തക സവ്യം എന്നെന്നേക്കുമേ. 

ക്വത്തു പാലികുട്ടെ നിങ്ങമെ. 

ഇനി നാം...... ഇനി നാം ൧൯ - വിതൃവുത്രാത്മനാം ര്രിഭയകസെറ 

ശിസ്പകും 
യേശു മു൯ ചേരും വരെ ആശപ്സ്സു 

ഉണ്ടായിടട്ടിന്നി എല്ലാ ജനം- 

ഇനി നാം..... ഇനി നാം മേത്. ഏന്നുമെ 

ചേരുംവരെ പാലികുട്ടെ താൻ. സ്വ്ൃശക്തനാം ദൈവം നിങ്ങ 
പാലിക്കട്ടെ സ്വര സമാധനേത്തി 



ച്(11൨.ട 
12724111, 201,117 ററാസ്സ്ഠ 

സങ്കി. ൯൫. 

വിംഹസ, നാം യഹോവെക്കുല്ലസിച്ചു | ലോക്കിക്ക: ന 

മ്മുടെ രക്ഷഡുടെ പാഠെ | ക്കാപ്പിട്ട | ക. 
നാം സ്യോത്രത്തോടെ അവസെറ സന്നിധിയില് | ചെ 

ല്ല ക: സങ്കിത്തനങ്ങളവോടെ അവന്നു | ലാക്കി | ക്ക. 
യഹോവ മഹാ | ദൈവമ | ല്ലോ: അവ൯ സകല ദേപ 

ന്മാക്കം മിതെ മഹാ രാജാ വൃത | ന്നേ. 
(ദമിയുടെ അധോഭാഗങ്ങള്ം അവന്െറ കയ്യില് തആകു 

ന്നു : പപ്പതങ്ങളുടെ ശിഖരങ്ങളും | അവ | ന്നുള്ള. | ൨. 
സമം അവന്ുളഉത; അവന്൯ അതിനെ | ഉണ്ടാക്കി: 

കരയെയും അവനെറ കൈകടം [മനഞ്ഞി[രിക്കു | ഷ്. 
വ്വരുപി൯, നാം വണങ്ങി | നമസ്തുരി | ക്ക: നമ്മെ നി 

മ്മിച്ച യഹോവയുടെ മുമ്പില് മുട്ട കുത്ത | ക. 
അപന നമമുടെ ദൈവം | ആക ന്നു : നാമോ, ആവ൯ 

മേയി്ക്ക്ന നവും, അവനെറ കൈക്കലെ ആട്ടക | ൫ം ത | ന്നേ. 
ഇന്നു നിങ്ങര്ം അവദരെറ ശബ്നം കേംക്കുന്നുവെക്കി ം മെരിബയിലെ | പ്പോലെ | യും : മരുഭൂമിയില് മഡ്സ്ലാനാളി 

ലപ്പോലെയും, നിങ്ങളുടെ | ഹൃദയത്തെ കഠിന മാക്കരു| ത. 
അപിടെവെച്ചു നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാര് എന്നെ പരി വി | ച്ച : എന്റെറ പ്രവൃത്തി അവർ കണ്ടിട്ടും എന്നെ | ശോ നച്ചെ| യ്യ. 
നാല്ലതാണ്ടു എനിക്കു ത തലമുറയോട്ട നിരസം ഉണ്ടാ] ന്നു: അവര് തെററിപ്പോകുന്ന ഹൃുദയമുമ്ശാത ജു രം. എസനെറ വഴികട്ടെ അവത്ഞിട്ടില്ലാത്തവ൪ 

പറ | ഞ്ഞു. 

നു 
രു 

നം എ 
എന്നും തൊ 
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ത്തകയാല് അവര് എനെറ സ്വസ്ഥതയില് പ്രവേശി 

ക്ക | യില്ലെ | ന്നു: ഞോന് എനെറ ക്രോധത്തിത | സത്യം 
ചെയ്യ. 

വിതാവിന്നുംം പൃത്രന്നുംം വിരിശു ഡാ ।ത്മാവിന്നും : മ 

ഹത്വമ്യണ്ടാക്രട്ടെ 
ആഭിയിങകലും, ഇപ്പോഴചം,|എന്നേ | ക്കും : ഉള്ള പ്രകാരം 

തന്നേ. | ആ-)മെന. 

11 2100) 1൧ലസചാദ്റ്ട 

ദൈവമേ, നിന്നെ ഞങ്ദം സൃതിക്കു ന്നു - കത്താവു നീ! 

ആകുന്നു ഏന്നു തെരദധം അന സരിച്ച കൊട ന്നു. 

നിത്യപിതാപായ : നിന്നെ ഭൂമി എല്ലാംവ-)ന്മിക്കു ന്നു. 

സകല ദൈവളുതന്മാരും, പരമണ്ഡലങ്ങളും, അവയില്യ, 

8 സകല അധികാരങ്ങ]ം : നിന്നെ | നോക്കി ആക്കു | ന്നു. 

സൈവ്വങ്ങളുടെ ദൈവമായ്[കത്താ।വു : പരിശു ധ൯. 

പരിശുധന, | പരി | ശ്ര | ഖഡാ൯; 

“ തആആകാശപും ഭൂമി യും : നിന്െറ പ്രഭാവ മഹത്വംകൊണ്ടു 

നിലിഞ്ഞിരിക്കു ന്നു എന്നു, 

കെരൂബുകളും സാഠാപ്പുകും : നിന്നെ നോക്കി! ഇട 

വിടാതെ ആക്കുന്നു. | 

അപ്പ്യൊസുല്യന്മാര്ടെ' പ്രഭാവസമുഹം।നിന്നെ|സ്മൂത। 

പ്രപാചകന്മാരുടെ : ഉത്തമസംഘലം | നിന്നെ | സൂത 

രക്തഡ്സ്ാക്ഷി | ക്കാരുടെ: ശ്രേയ സൈറ്വം നീന്നെ 

സ്തൂതിക്കു | ന്നു. 
അഭപില്ലാത്ത മഹൃ।ത്വമു 8൭ : പിതാപായ നിന്നെയും; 

നിനെറ വന്മദി[തനായ സതതൈെ]ക പുത്രനെയും, 

ആശ്വാസ്പ്രദനായയ : പരിശു ഡാത്മാ പിനെ യും: 
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ലോകത്തിത എല്ലാട്രവുമു 8 : വിശുദ്ധസഭ അനുസരി 
ച്ച്രികൊട്ള |ന്നു. 

ച്][ശിഹായേ: നി മഹത്വത്തിസെറ രാജാ വാക്|ന്നു. 

നിപിതാവിനെറ: നിത്യപുത്ര നാകുന്നു. 
മനുക്ഷ്യരെ രക്ഷപ്പാ൯ നി ഭര മേററപ്പോം : കന്യകയു 

ടെ ഗഭത്തെ | വെറുത്തില്ല. 
ന് മരണത്തിന്െറ മുച്ചയെ|ടയിച്ചപ്പോരം : എല്ലാവി 

ശ്വാസികംക്കും സ്വഗ്ഗു രാജ്യത്തെ തുറന്നൂ. 
നി ദൈവത്തിന്െറ വലത്തുഭാഗത്തു : പിതാവിനെറ 

പ്രഭാപത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു. ൂ 
ഞങ്ങളൂടെ വ'ധി!കത്താ।പായി: നി പരുമെ൯ ഞങദം| 

വിശ്വസിക്കു ന്നു. 
തആആകയാത നീറ വിലയേറിയ രക്തംകൊണ്ടു നി പി 

ട്ടെട്ടത്തവരായ നിന്െറ്വഅടിയാ]ക്കു : സഹായിക്കെനെം എ ന്നു ഞെങദര്ം നിന്നോടപ്േക്ഷിക്കുന്നു. 
ര്അവരെ എന്നേക്കുമുള്ള മഹത്വ ത്തില് : നീരെറ പി 

ശുഡ്ഡന്മാരോട്ടം കൂടെ എലി ക്കൊള്ളെ നമേ. 

്ാത്താംപ. നെറ ജനങ്ങളെ രക്ഷിച്ച: നിനെറ ആ 
വകാശത്തെ| അനു ഗ്രഹി[ക്കേണ[മമേ. 

അവപരെ ഭരിച്ച : എന്നേക്കും അവരെ ഉ യത്തേനെ മേ. 
ദിനം പ്രതി ഞ്ങ്ങാം : നിന്നെ മഫത്വപ്പ്യടുത്തു|ന്നു. നിനെ നാമത്തെ കാലാവസാനം കൂടാതെ : എന്നൂം തെങദധം വന്ദി ക്കയും ചെയ്യുന്നു. 
ശത്താവേ, ഇന്ന്യതെങ്ങമ്െ . പാപംകൂടാതെ കാത്തരു 9%ഉനെ മേ. 

കത്താവേ, തെങ്ങദമോോട്ട കരുണെയുണടാകേണെ മേ : ഞെ അദളോോടട [കരുനെയൂണ്ടൊകേണ മേ. 
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കത്താവേ, ക നിങ്കല് ഭരശ്രയിക്കുന്ന[പ്രക്കമം; 

നിന്െറ കരുനെ ഞേങ്ദഭുടെമേത ഉണ്ടാ] യിരിക്കെനെ മേ. 

കത്താപേ, ഞാന് നിങ്കത ആശ്രയിച്ചി രിക്കുന്നു: ഞാ 

൯ ഒരിക്കലും|ലജ്പൂപ്പെടതവതേ. റു 

13101410 1വന്ന, 0001൩2. 011110 

ഗാത്താപിസെറ സകല സ്ൃക്കികളമേ, കത്താവിനെ വാ 

ക്ിവി൯ : അവനെ ഫന്നം പുകഴ്ിം |മഹത്വ | പ്പെടുത്തി 
വിന. 

കത്താവ് സെറ മൂതന്മാരേ, കത്താപിനെ | വാഴ വിന: 

അവനെ എന്നും പുകഴ്ഴിം | മഹത്വ | പ്പെടുത്തു | 

തആകാശങ്ങേ , കത്താവിന്റെ പാഴ്സര വി൯ : അവനെ 

എന്നും പുകഴ്ചിം (മഹത്വ പ്പെടുത്തു വിന. 

ത്തകാശപിതാനത്തിന്നു മിതെയുഉ വെളേങദടേ., ക 

ത്താവിനെ | പാഴ്സര വിന - അപനെ എന്നും പുകഴ്ട്പിം മഹത്വ 

 പ്പെടുതുതു | വിന്. 
കത്താവിനെറ സകല ശക്തികളുമേ, ക തത 

| വിശ : അവനെ എന്നും പുകഴ്ത്രിം | മഹത്വ പ്പെടുത്ത 

സൂയ്യചന്ദ്രന്മാരേ, കത്താവിനെ പാഴ്്കു| വിസ . അവനെ 

എന്നും പുകഴ്ി, | മഹത്വ | പ്പെടുത്ത | വി 

ത്ആകാശത്തിലെ നക്ഷ്ധത്രങ്ങളേ., ക കത്താവിനെ പാഴ്ച | 

വി൯ : അവനെ എന്നും പുകഴ്ച്ിം। മഹത്പ]പ്പെടത്തു വിന്. 

മഴയും മഞ്ഞുമേ, കത്താവിനെ പാഴ്സു പി൯: അവനെ 

എന്നും പുകഴ്ചി. | മഹത്വ[പ്പെടുത്ത വിന. 

ദൈപത്തിനെറ കാററകളേ.ം കത്താവിന്റെ പാഴ്ചര പവ 

൯: അവനെ എന്നും പുക്ട്ലിം മഹത്വ[പ്പെടത്തുവി൯. 

അശഗ്ശിയും ൭ക്കൂുവുമേ, കത്താവിന്നെ വാഴ വിന്: അ൨ 

നെ എന്നും പുകള്ഴ്ചപ്ിം മഹത്വ്[പ്പെടുത്തവിന്. 
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ശിതകാലവും ഉത്ക്ുകാലപുമേ, കത്താവിന്റെപാഴ്ചര വി 
൯: അവനെ എന്നും പുകഴ്തി, [മഹത്വപ്പെടുത്ത|വിന൯ു. 

മഞ്ഞും ഉറച്ച മഞ്ഞുമേ, കത്താവിന്റെ വാഴ്ക വി൯ : ആ 

വനെ എന്നും പുക്ഴ്ചചിം [മഹത്വ്വപ്പെട്ടത്തു പിന്. 

മറച്ച മഞ്ഞും ശിതവുമേ, കത്താവിന്റെപാഴ്ര വിസ: ആ 
പനെ എന്നും പുകഴ്ചി് മഹത്വ]പ്പെട്ുത്ത്വവി൯, 

മറച്ച വെളള വും ഹിമവുമേ, കത്താവിനെ പാഴ്ക[വി൯: 

അവനെ എന്നും പുകങ്തി[മഹത്വ്യപ്പെടുത്തു വിന്. 
രാപ്പകലുകളേ., കത്താവിന്റെപാഴ്കവ്൯: അവനെ എ 

ന്നും പുകഴ്കി,മഹത്വ |പ്പെട്ടത്തു വിന്. 

ഇരുധം പെര്ിവുകളേ, കത്താവിന്റെപാഴ്ക[വി൯: ആവ 
നെ എന്നും പുകഴ്കി,| മഹത്വ്[പ്പെടടത്തു വിന. 

മിന്നല്കളും മേഘങ്ങളുമേം കത്താവിന്റെപാഴ്കവിസ൯: 
മഹത്പ്[പ്പെട്ടത്ത പിന. ച അവനെ എന്നും പുകഴ്കി, 

ഭൂമി കത്താവിന്റെപാഴ്്ട്ടെ : അത്രയുമല്ല, അവനെ എ, 
നും പുകഴ്തി മഹത്വവപ്പെടുത്ത്വട്ടെ. 

വപ്ൃതങ്ങളും കുന്നുകള.മേ. കത്താവിന്നെ! പാഴ്കര [വിനു : 
അവനെ എന്നും പുകഴ്തി മഹത്വ്യപ്പെടുത്തവി൯. 

(ദമ'യിലെ സകല സസ്വവഗ്ഗുങ്ങളുമേ, കത്താവിന്നെ| 
പാഷ്ണ്രവിന൯ു : അപനെ എന്നും പുകഴ്ച, മഹത്വ പ്പെടുത്ത 
വിനൂ. 

കിനെറകളേ , കത്താവിനെ വാഴ്ക വി൯ അവനെ എ 
ന്നും പുകഴ്ണി, മഹത്വ്യപ്പെടുത്തു പിന. 

സമുങ്ങളും നദികളൃദമം കത്താവിന്റെ പാഴ്ചരിവി൯: ആ 
വനെ എന്നും പുകഴ്ട്ിം മഹത്വവപ്പെടുത്ത വിസ. 

൭൮ ള്ള ത്തില് ചരിക്കുന്ന തിമിംഗലാദിജന്തൂക്കറ്ം സക 
ലവുമേ, കത്താവിന്വെ വാഴ്ക വി൯: അവനെ എന്നും പുക 
ട്ടം മഹത്പ്യപ്പെടുത്ത|പിന. 
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തആചാശത്തിലെ സകല പറവകമഭുമേ, കത്താഡിനെ 
പാ ല്ലീയി൯: അവനെ എന്നും പുകഴ്സി। മഹത്വ്വപ്പെടുത്ത 

സകല മൃഗങ്ങളും കന്നുകാലികഴ്ുമേ, കത്താവിനെ] പാ 
വിന് : അവനെ എന്നും പുകഴ്ച മഹത്വപ്പെടടത്ത വി൯. 

മാനുക്ഷമക്ക൫്േ., കത്താവിനെ പാഴ്ചര വി൯: അവനെ 
എന്നും പുകക്കി, | മഹത്വപ്പെട്ടത്ത വിന. 

യിസ്രായേല് കത്താവിനെ പാഴ്ച, ട്ടെ: അവനെ എന്നും 

പുകഴ്. |  മഹത്വ[പ്പെടുത്ത്ട്ടെ. 

ക്ത്താവിരെറ പുരോഹിതന്മാരേ, പം 

വി൯ : അവനെ എന്നും പുകഴ്ഴി,। മഹത്വ്വപ്പെടുത്ത വിന. 

ക്ത്താപ് നെറ ദാസന്മാരേ, കത്താവ ിന്റെപാഴ്സ ൨ വിശ: 

അവനെ എന്നും പുകഴ്ഴ, മഹത്വ പ്പേടുത്തവ വിന. 

നീതിമാന്മാരുടെ ത്തൃത്മാക്കളും ദേഹികളുമേ, കത്താവി 

നെ| പാഴ വിന്നു : അവനെ എന്നും പുകഴ്ടി,| മഹത്വപ്പെട 
ത്തു പി൯. 

നെ ന പ ആവനെ എന്നും ന് പി 

ത്ത വിസ. 

ഫനമ്യാവും അസയ്യാവും മിശായലുമേ, കത്താവിനെ 

മഹത്വ പ്പെടുത്ത പാഴ്കരവിന൯ു “: അവനെ എന്നും 

വി൯. 

1 ി റി | 
പിതാവിനും, പിത്രന്നുംം വരിശുഖാ | ത്മാപി|ന്നും : 

മ ഹത്വമു ണ്ടക്വിട്ടെ ; 

എന്നേക്കും : ൭88 പ്രകാരം ത്തഭിയ്ങലും, ഫപ്പോഴ്ചം, 
തന്നേ. | ആ-[മെന. 
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പ്പാ] 

വിശു- ലൂക്കൊ. ൧. ൬൮ 
യ്രിസ്രായേലിനെറ ദൈവമായ കത്താവു തഅനനുഗ്രഹിക്ക പ്പെ 

ടടരിവ൯ : അവന തെറ ജനത്തെ സന്മശിച്ചധധാരനെം| 
ചെയ്യ്യയും 

ആഭിമുതത തന്െറ വിശൂദ്ധപ്രവാചകന്മാര് മുഖാന്ത്ര 
രം: അതളിച്ചെയു, [തുപോലെ 

നക്മുടെ ശത്രുക്കളുടെ വശ ത്തനിശും : നമ്മെ പകെക്കു 
ന്ന ഏവരുടെയും കയ്യില്നിന്നും (നമ്മെ രക്ഷ്മിപ്പാ൯ 

തനെറ ദാസനായ ദാവിദിനെറ। ഗൃഹൃ]ത്തിത : നമുക്കു 
രക്ഷയുടെ കൊവ്ു ഉയത്തൃകയും (ചെയ്യിരി[ക്കുന്നതു, 

നമുടെ പിതാക്കന്മാരോട്ട: കരുനെ പ്രപത്തി | ക്കേ 
ണടതി।ന്നും 

നമ്മുടെ ശത്രുക്കളുടെ ക്ിയ്യിതനി]ന്നു : രക്ഷിക്കപ്പെട്ട 

നാ ആയുദ്ട്ലാലം ഒക്കെയും ഭയം കൂടാതെ തിരുമു നസ്ചിത: 
പിശുഖധ്യിലും, നീതിയിലും, തന്നെ ആരാധിപ്പ്പാ൯ു നമു 
ക്ക | കൃപ നല്ലംമെ|ന്നു 

അപനു നമ്മുടെ പിതാപായ അബ്ചാഹാമിനോട്ട ചെ യ്യ സത്യവും : തന്െറ പവിശൂദാനിയമവും ഓത്തതുകൊ 
ണ്ടും | ത്ആകുന്നു. 

നിയോ പൈതലേ, ആഅത്യന്നതരനെറ പ്രവാചക൯ എ ന്നു പിളിക്കപ്പെടടം : കത്താവിനെം പഴി | ഒരു[ക്കപാ।നും 
നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്െറ ആദകരുനെയാല് അവെ 

സ്യ 
11,11 കി ജനത്തിന്നു പാപ്ര്മോചന്[ത്തില് : രക്യാപരിജുകാന. കൊ ടപ്പാനുമായി നി ആവ്നു | മുന്ായ് | നട്ര[ക്കും. 

ിലും ഇരുളിലും മരനെനിഴലില്യം ഇരിക്കുന്നവക്കു പ്രകാശ! ച്ചു: നമ്മുടെ കാലുകളെ സമാധാനമാഗ്ശുത്തിത | നടതത്തേ ദെ ത! ൬൯ 



[1 ഷസവച്ടേ 

ആ ആക്രകരുണയാത ഉയര ത്തിതനി)ന്നു : ഉദയം ന 

മ്മെ സന്മശി ച്ചിരിക്കു ൯. 

പിതാവിനും, വൃത്രന്നും വരിശ്ര ഖ്ധാത്മാവി]ന്നും : മഹ 

ത്വമു ണ്ടാക്രിട്ടെ ; 

ആദിയിങ്കലും, ഇപ്പോഴും,എന്നേക്കും : ൭ 88 പ്രകാരം। 

തന്നേ. |ത്ആ-[മെന. 

പ് 71311,4.01711 ൧10 

സ. ൧൧൧: 

സച്ച ഭ്ൂവാസിക&മായുഭ്ദേകാരേ, ഡ്വദ്ഹോവെക്കു [| ത്ത 

പ്രിട്ട വി൯: സന്തോക്കത്തോടെ യഹോവയെ സേവ്പ്പി 

൯; സംഗ്രിതത്തോടെ അവനെറ | സന്നിധിയില് വരു 

വിന്. 

യഹോവ തന്നേ ദൈവം എന്നറിവി൯; അവന ന 

മ്മെ| ഉണ്ടാക്കി: നാം അപ പര് ആകുന്നു ; അവനെറ 

ജനപും” അവന് മേയിക്കുന്ന തട്ടക ളം തന്നേ. 

അപനെറ പാതിലുകളിത സ്യോത്രത്തോട്ടം. അവനെറ 

പ്രാകാരങ്ങളിത സ്തൃതിയോട്ടം കൂടെ | പല്|പിന൯: അവന്നു 

സ്യോത്രം ചെയ്യു, അവനെറ | നാമത്തെ | പാഴ്ച്! വിനു. 

യഹോവ നല്ലപനല്ലോ, അവസെറ ഭയ എന്നേക്കും। ൭. 

മുള തു: അവന്െറ പിശ്വസ്ത തലമുറതലമുറ്വയായും ഇരി 

വപിതാപിനും,പത്രന്നും, പരിശുഡായത്മാപി
]ന്നും: മഹ 

ത്വമയണ്ടാകട്ടെ ; 

ആദിയിങ്കലും, ഇപ്പോഴം എന്നേക്കും : ൭൭8 പ്രകാരം 

തന്നേ. | ആ-മെന്൯. 
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വിശു ലൂക്കൊ. ൧. ൪൬. 

റ്)ംസം ഉളം കത്താവിനെ മഹിമ്പ്പെടുത്തു ന്നു: എ 

നെറ ത്തത്മാവു എന്െറ രക്ഷിതാവായ ദൈവത്ത'ത | ഉ 
ല്ല[സിക്കവന്നു. 

അപ൯ന് തന്റെ ദാസിയുടെ താഴ്ച കടാക്ഷിച്ചിരിക്ക്വന്നു 
വല്ലോ: ന്നുമുതല് എല്ലാ തലമുറകളും” എന്നെ ഭാഗ്യവതി 

എന്ന്വവാ ഴം. 

ശക്ഷനായവന്൯ എനിക്കു വലിയവ ചെ യ്യിരിക്ക്വന്നു: 
അവനെറ നാമം [പരിശു ഡം തന്നേ. 

അപനെ ഭയപ്പെട്ടന്നവക്കു അവനെറ | കരുണ : തല 
മുറതലമുറയോളം [ഇരിക്കു ന്നു. 

തനെറ ഭജംകൊണ്ടു അവ൯ ബലം| പ്രവത്ത്ി ചു: ഹൃദ 
യ വിചാരത്തില് അഹകങ്കരിക്കുന്നവരെ | ചിതറി | ച്ചിരിക്കു| 
ന്നു. 

(്ൃളൂക്കന്മാരെ സിംഹാസനങ്ങളില് നിന്നു[ഇറ]ക്കി : താ 
നേവരെ ഉയത്ത് യിരിക്കുന്നു. 

വിശഗ്നിരിക്കന്നപടര നന്മകളാല് | നിറെച്ചു : സപ്പ 
ന്നന്മാരെ വെരതെ അയച്ചുകളഞ്ഞിരിക്ക|ന്നു. 

നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരോട്ടു അതുളിച്ചെ ഷ്യതുപോ|ലെ: 
അബ്രാഹാമിന്നും, അവനെറ സന്തതിക്കും, എന്നേക്കും ക 
രുനെ | ഓക്ക്ണ്ടതി।ന്നു 

തനെ ദാസന് | ആയ : യിസ്രായേലിനെ | തുണ്റെ 

വിതാവിന്നും, വൃത്രന്നും, വരിശ്രദധാ |ത്മാവി]ന്നും; മ 
ഹത്വമു।ണ്ടാക്ടട്ടെ ; 

തആദിയിങ്കലും, ഇപ്പോഴ്ഛം, എന്നേക്കും ാ ൭ 88 പ്രകാരം | തന്നേ. ആ മെന്. 
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സജി. ൯വ്വ. 

യഹോവെക്കു ഒരു പൃതിയ പാട്ട പാട്ടവി൯;; അവ൯ 

അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രുവത്തിച്ചിരിക്കുവന്നു: അവന്െറ വലം 
യ്യും, അവന്െറ പവിശ്രധാ ദ.ജവും അവന്നു മുയ്യം | 

നേടിയിരിക്കുന്നു. 

യഹോവ തന്െറ രക്ഷയെ | അറിയി ച്ചും : ഭാതികഠം കാ 

ദൈ, തനെറ നിതിയെ വെളി പ്പെടുത്തിയും രിക്കുന്നു. 

അപ൯ യിസ്രായേല് ഗ്ൃഷത്തിന്നു” തന്െറ ദയയും 

പിശ്വസൃതയും ഓത്തിരിക്കു|ന്നു: ഭൂമിയുടെ അവതികള്ളൊ 

ക്കെയും ” നമ്മുടെ ദൈവത്തിനെറ രക്ഷ | കണ്ടി രിക്കവന്നു. 

സകല ഭൂവാസികള്മായുള്ളോരേ, യഹോവെക്കു ത്ത 

പ്വിട്ട പിന : പൊട്ടി ഘോക്കിച്ച | കിത്ത്[നം ച്ചെയ്ക്കീ൯. 

കിന്നരത്തോടെ യഹോവെക്കു കിത്തനം ചെയ്യി൯ : 

കിന്നരത്തോട്ടം സംഗിതസ്വരത്തോടും|കൂ ടെ തന്നേ. 

കാഹ ങ്ങളോടടം തയ നാഭത്തോട്ടം കൂടെ : രാഭഭാവായ 

യഹോവയുടെ സന്നിധിയില് | പോക്കി പ്പരി൯! 

സമുട്രവും അതിന്െറ  നിറെപും: ഭൂതലവും ആതില് ൮ 

സിക്കുന്ന്വപരും | മുഴങ്ങട്ടെ. 

(്യപാഹങ്ങാം കൈ കൊട്ടട്ടെ: പല്ൃതങ്ങറം ഒരുപോലെ 

യഫോപയുടെ മുമ്പാകെ ഉല്ലസിച്ചു ഷോട|ക്കിക്കട്ടെ. 

അപന ട്രമ്യെ വിധിപ്പാ൯ | വരുന്നു : ഭൂലോകത്തെ 

നിതിയോട്ടം., ഭാതികടെ നേരോട്ടം | കൂടെ പിക്കും. 

ചിതാപിന്നും, പ്ത്രന്നുംം പരിശുഖാത്മാവിന്നും: മഹ 

ത്വമുണ്ടൊക്രട്ടെ ; 

ആഭിയിടംലുംം ഇപ്പോഴ്ചംം എന്നേക്കും: ഉള പ്രകാരം 

തന്നേ. | ആ മെന. 
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(0 നഗ്ന 
വിശു. ലൂക്കൊ. ൨. ൨൯. 

കാപ്പംം നാഥാ, തിരുവചനം | പോ-ലെ: ന്നി ആടിയ 
നെ സമാധാനത്തോടെ വിട്ടയക്കുന്നു. 

ജ്ാതിക്കംക്കു വെളിപ്പെട്ടവാനുക്കൂ. | പ്രകാശ।പും : ന! 
സെറ ജനമായ യിസ്ര്രായേലിസെറ | മഹ[ത്വവു[മായി, 

നി സക്ച ജഭാതികളടെയും മുമ്പില് ഒരുക്കിയിരിക്കന 
[ടല നിനെറ | രക്ഷ യെ : എനെറ | കണ്ണൂ | കണ്ടുവ്വില്ലോ. 

_ പിതാവിന്നും, വൃത്രന്നും, വരിശൂധ്ധാ।ത്മാപി।ന്നും : മഹ 
ത്വമുന്ഭൊക്രട്ടെ ; 

ത്ആദിയിജച്യം, ഇപ്പോഴ്ചം,| എന്നേക്കും : ൭88 പ്രുകാരം| തന്നേ. ആ-(മെ൯. 

115 1415110104 നന൩്ഗു 

സി. ൬൭. 
ാ റാ ൫പ, സമ്മോടട കൂപപച്ചെയ്യു, നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കു. മാറാകട്ടെ; അവന് തെറ മുഖത്തെ നമ്മുടെമേല് പ്രുകാ ശിപ്പി]ക്കുമാറാകട്ടെ. 

നിദെറ പഴി ഭൂമ യിലും : നിനെറ രക്ഷ്വയ സകച ജാതി കളടെ ഇടയിലും | അറിയേ।ന്ടെതിന്നു തന്നേ. 
ഭദൈപമേം, ടോതികര്ം നിന്നെ | സ്മൃതി | ക്കം: സകലട്ടാ തികം നിന്നെ | സ്കൂതി)ക്കും. 

തികം സന്തോക്ഷിച്ചു ോകങ്കിച്ചു്ലസി|ക്കും : നി വംശങ്ങളെ നേരോടെ വിധിച്ചു, ഭൂമിയിചെ ഭ്മാതികളെ | ഭര ക്കു|ന്നുവ്യല്ലോ. 

ഭൈപമേ, ജാതികം നിന്നെ ന്ൃതി]ക്കും : സകച ജാതി കളും | നിന്നെ  സ്മൃതിക്കും, 
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(മി അതിനെറ അനുഭവം തന്നിരിക്കുന്നു: ദൈവം, 
നമ്മുടെ ദൈവം തന്നേ, നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും. 

ദൈപം നമ്മെ അനൂ[ഗ്രഹിക്കും : ഭൂമിയുടെ അവൃതികര്ം 
ഒക്കെയും അവന്റെ ഭയപ്പെടും. 

പിതാപിന്നും, വൃത്രന്നുംം വരിശു ഡാ।ത്മാവി]ന്നും : മഹ 
ത്വമുണ്ടാക്രട്ടെ ; 

ആദിയിങ്കലും, ഇപ്പോഴ്സം, | എന്നേക്കും : ൭൭8 പ്രകാരം| 
തന്നേ. | ആ (മെന. 

പെസഹാഞായറാഷ്ചു 

നനച്ച പെസഹക്കഞ്ഞാട്ടം അമക്കപ്പ്ട്ടിരിക്കു|ന്നു 

ക്രി സൃ തന്നേ. 
തആആകയാത നാം പഴയ പുള്ിമാവുകൊണ്ടെല്ല, തിന്മയും 

ദുക്മതയും ആയ പുട്ടിമാവുകൊ]ണ്ടുമല്ല : സ്വക്ളുതയും സത്യ 

പുമായ പുളിപ്പില്ലായയുകൊണ്ടു തന്നേ ഉത്സവം | ആചരിക്ക. 

ക്രിസൃ മരിച്ചിട്ടു ഉയിത്തെഴുന്നേറഠിരിക്കയാല്, ഇനി മ 
രിക്ക യില്ല : മരണത്തിന്നു അവസെറ മേരു ഇന് കത്ത 

ത്വം ഇല്ല. 

അചന മരിച്ചതു പാപസംബന്ധമായി ഒരിക്കലായിട്ടു 

മരിച്ചു: അവന് ജഭിപിക്കുന്നതോം ദൈവത്തിന്നു! ജിപി 

അപ്പണ്ണും നിങ്ങളും പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചവര് എ 

ന്നും ക്രിസൃയേശ്രവിത ദൈവത്തിന്നു ജിിപിക്കുന്നപര് 

എന്നും : നിങ്ങളെ. | ത്തന്നേ | എണ്ണ്മിവി൯. 

ക്രരിസൃ നിഭ്രകൊട്ടെവരില് ത്തൃദൃയഫല മായി : മര്ച്ചവരുടെ 

ഓടയിതനിന്ന് ഉയിത്തിരിക്കു ന്നു. 

മനുങ്ക്യ൯ മുലം മരനെം ൭ |ണ്ടാക|യാല് : മരിച്ചവരുടെ 

പുനരുത്ഥാനവും |മനുക്ഷ്യ൯ | മൂലമു ണ്ടായി. 
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ആദഭാമത എല്ലാവരും മരിക്കുന്ന[തുപോ ലെ : ക്രിസൂവില് 
എല്ലാവരും ജി പിപ്പി ക്കപ്പ്യടും. 

വിതാവിന്നും, വൃത്രന്നും, വര്ശൂ ഡധായത്മാവി]ന്നും : മഹ 
ത്വമു[ണ്ടാക്വട്ടെ 

ആഭിയ്ട്ംലും, ഇപ്പോഴും, (എന്നേക്കും : ഉള പ്രുകാരം| 
തന്നേ. ആ- മെ൯. 

പിശുക്ധ സം സ്റ്റൂശുശ്രുഷയില് 

പത്തു കല്പനകര വായിക:മ്പോധ ജനങ്ങ പാടേ ത്; 

ി വ കത്താവേ, ഞെങ്ങളോട്ട। കരുണെയു ണ്ടായ് : “രം കല്പനയെ 
കാപ്പാ൯ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ! വണ്ക്കേണ മേ. 

കട്ടവിലത്തേതു് 
ള 

ന് 
ി കത്താവേ, ഞങ്ങെളോട്ട കരുനെയു ഞെടായ്: നിന്െറ റക 

ല്നകളെ ഒക്കെയും തെങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളില് എഴുത്തേനെ പവം 
] മെന്നു ഞങ്ദം നിന്നോടപേക്ഷിക്ക (ന്നു. 
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പൊരുഒടക്കം 

പ്രഭതകിത്തനങ്ങഥം . 0: ൨; ൩൨൩൬-൩൮ 

സന്ധ്യ"കിത്തനങ്ങഥം ൩-- ൫; ൩൩൯-൩൭:൨. 
സ്ഷേറ്തഗിതങ്ങഥം ല് ൬--- ൩൭; ൩൪൩-൩ത൫പ) 

ക്രിസ്് മസ് ഗീതങ്ങഥം 4 ൩പ--- ൪൬ ; ൩൫൯, ൩൬൧ 

കഷ്ടറനുഭവം ലി . ര:൭-- ൬൩: ൩൬൧, ൩൬൨. 

ഉ യിത്തെഴ്ുന്നേല് , സ്വശ്ലാരോഹണം ൬ര:-- ൭൩; ൩൬൩. 
ഗുണ ദദാഷം ം ല് ൭൪... വ൮൭; ൩൬൫൪-൩൮ 

ക്രിസൂപിങ്കലേക്കു ക്ഷണം ൮൮ ൯൫ ൩ ൮൧.൩൨൯൧ 

രക്ഷകനെറ വിളി . ൯൬. ൯൮. 

പരിശുദ്ധതത്മവു 2 ൯൯. ൧൧൧൭ ൩൯൨൩൯൫ 

ദൈവവചനം ം ൧൧൨൧൧൬ ; ൩൯൬--- ൪0൨ 

അനുതാപം ൧൧൭ - ൧൩൭ ; ൪:0൩ ൪0൫ 

ക്രിസ്മ്രീയ ഒടിപിതം: പ്രതിഷ്ട, വിശ്വാസം, വിശുഭ്ധിം 
സ്ലേഹം; വിനയം, പ്രാത്ഥന, സേവ, ജ്ഞാനയുദ്ധവും | ൧൩ ൮--- ൧൯൯ 

പരീക്ഷയും, ക്രി സ്ൂവിനെറ വരവിന്നായി വാഞ്ച, ക്രിസ്റ | ൪0൬ _- ൪൩0 
വിന്െറ രണ്ടാമത്തെ വരവു. 

ശുശ്രൂഷയും വിശുഡ്ധകമ്മങദളും : ശുശ്ുഷാരംഭം, കത്ത 
കിവസം., ബപ്പിസ്മ, പട്ടംകൊടുക്കത, വിശുഭ്ധഡംസ ൨00 വര 

൦. വിവാഹം. ഭ8ഖസമയത്തേക്കുമമ പ്രാത്ഥന, ശവമ 
൪൩൧ - ഭാഭ്ധ൧ 

ടക്കം, മോക്ഷാനന്ദം, ആരാധനഥംഗ്ം, ആദലൃഫല 

പ്പെരുനാര, 

സുപിശേഷശഗിതങ്ങാം ,. ; . ൨൪൧൨൬൨ 
പ്രത്യേകസമയത്തേക്കുള്ള ഗിതങ്ങഥം : ടവനപ്രവേശം.) 

പുതുവക്ഷം., മഴയ്ക്കായി അപേക്ഷ, വികൂചികയുള്ളപ്പോ ൨൬൩ ൨൭൨ 
0, യുഭ്ധസമയത്തു, പള്ളിക്കു കല്ലിടുക, പക്കിപ്രതിഷ്ഠം 

കി 

യാത്രാഗിതം. 

സങ്കീത്തനദേം പം ൂ ൨൭൩൨൯൧ ൪:൪൨, ൪൪൩ 

ശിശഗാനം . ൨൯൨൩൦൩. രരം: 

സാമാന്പ്ഗിതങ്ം : പ്രഭാതങാഗരണം, ക്രിസ്കുവി൯ വാ 

സത്തിന്നായി വാഞ്ചമം ക്രിസ്തുവില് വസിക്കുന്നതും ക്രിയ । ൩0൪൨൩൫. 

പിന് സന്നിധി, സത്യം, അനുസരണം, ഉ.ണയ്യിന്നായി | ൭൪൫ ൪൭൪: 

പ്രാത്ഥന. സേവ. 

പല്പപികാം 
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പല്പപി അകാരാഭി 

ആകത്തും പുറത്തും വേദനയോടു 

അഖിലജഗത്ിന്നുടയവനേ 

അഖിലേശാ നന്ദനനു 

അടിമവേല ഒഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ 

അടിയാനിത വാണീട്ടക 

അണ്ടകോനെ ഭയന്നവനന്െറ 

അതിമഹത്തായ നി കല്ലനകഠം 

അതിമംഗല കാരണനേ 

അതിരാവിലെ തിരുസന്നിധി 

അതിശയ കാരുണ്ദമഹാ 

അന്തികെ വരിക നി 

അന്തൃനാഠം സമീപമെ 

അത്ഭുതനേ യേശുനാഥാ ! 
അത്ഭുതം കേളത്ജുതം കേശ 

അനുഗ്രഹത്തോടെ ഇപ്പോഗം 

അറാദിനം തിരുനാമം 

അമ്പുള്ള പിതാവേ ! 
അമ്പൃഷേലോരേശു രക്ഷകാ 

അയ്യ്യയ്യ്യോ . മഹാ ആശ്ചൃഷ്യം 

അയ്ക്യയ്ക്യോ ! ഞാ൯ പാപി 

അയ്യ്യയ്യ്യോൊയെ൯ യാചനയെ 

അയ്യയ്യോ! എ൯ ദൈവമേ! 

ആയ്യ്യോ ! ഞാനൊരു മഹാ പാപി 

അയ്യയ്യോ ! പാപ് നീ എഏ൯ പാട്ട 

അരു ണോദയ സമയം 
അരുമതാതാ ! അയ്യൊ 

ആ?കശക്കുപേണ്ടി ജിവനെ 
ആത്മാവില് പ്രരാത്ഥിപ്പാ൯ 
ആത്മാവേ  വന്നീട്ടക 
ആദിതൃചന്ദ്രാഭികമെ ചമച്ചവന്നു 
ആദിപരനാക്ുമേക ദൈവ 

ആഭിപിതാവി ൯ അരുമ കുമാരാ 
ആനന്ദ വുരമാനന്ദപുരമ! 
ആയഷ്യധം ധരിച്പിര൯ ഭടരേ! 

ആരിവ൪ ആരിവ൪ ! നിലയങ്കി 
ആലെലൂയ്ക്ാ ആലെല്ൂയ്യ്യാ പാടി 
ആലോചിക്കാഞ്ഞാല് 
ആശിഷം നല്ലെ.ണമേ 
ആശ്രയമെന്തയ്യ്യൊ 

ആ.പ്പാസം കൊശക മനമേ 

ഗീതം ! 

നു; ഒര. 
൫ 

൩൭ 
൨൫൭ 

൧൪-൬ 
൨൮൯ 

൩൨൭ 

൨൪൭൦൦ 

൨൯൪. 

രം 

൧൧൯ 
൨൭൪൭: 

൪.൫൮ 

൧൩. ൧ 

൮൮ 

൪൫0൩. 

൩ ൫൩ 

൪൧൨൧ 

൧൨ 

൧൭ 
൧൩.൩ 

൨൩൨൬ 

൧൭൯ | 

൧൬൦ 

൪.൭൨ 
൪.൫൯ 

൩ ൫൫൭ 

൨൪൩൫ 

ഗീതം 

മഇനികായ് പിലന്ന പാറ ൧൫൯ 
ഇന്നിങ്ങെഴ്ഠന്നു വായേ ൨൭൨ 
ഇന്നിയും സ്ഥലമുണ്ടേ ൩൭൪. 
ഇന്നീ മംഗലം ശോഭിക്കുവാ൯ ൨൨൭ 
ഇന്നു നമുക്കേക ശിശു ൩൮ 
ഇന്നു പകല് മഴ്വ൯ ൩൩൨൯ 

ഇന്നു പകലിലെന്നെ ങ്. 

ഇന്നും ഫന്നന്നേക്കും യേശു മതി ൧൪൦ 

ഇന്നേരം പ്രിയ ദൈവമേ ! ൪.൨൨ 
ഇന്നേരം യേശു ദേവനേ! ൨൬൫൭: 
ഇന്നേശുരാജനുയിത്തെഴ്ഴന്നേററു ൬൬ 
'ഇക്ഷിതി നിപാസികമെ ൨൫൬ 

നം ചെറുപൈതലിനെ ൨൧൨ 

രം പരദേവനഫോ ൩.൧൮ 
രംയാണ്ടില് ആശീരവാദം ൧൬൫ 
രം സഭാന്തരെ വരേണം ൪.൩൯ 

ലി 

തൃണുന്നരുമി യേശുസ്വാമി ൬൪. 
ഉണന്നെല്ലാ്റ്ോഴ്ചം പ്രാത്ഥികക ൧൬൯ 
ഉന്നതാസനാ നിന്െറെറ ആവി ഥഠഠ 

ഉട്ഭടഞ്ഞു പോക്ുംമമ്പെ ൩൨൭൭ 

എ.കാലം കാണുമോ 4 എ൯ ൧൮൯ 
ഫക്ങോ ! ച്ചമന്നു പോകുന്നു ൫൧ 
എത്ര ഏത്ര ശ്രേഷ്ടം ! ൪.൩ ൩ 
എന്തതിശയമേ! ദൈവത്അി൯ ര-൧൮ 
ഏന്തു ചെയ്യേണ്ടു ഞാന് ! ൧൨൮ 
 എഏന്തോര൯പിതപ്പനേ ! ൬൨ 
൯ ആത്മാവേ ചിന്തിക്കുക രും ൦ 
എന് കത്താവേ ! കൃപയായെന്നുടെ ൨൪.൮ 
എന കാന്തനിപ൯ തന്നേ ൧൩൮ 
എനു ക്രിസ്പ൯ യോദ്ധാവാകുവാ൯ ൪൨൨൬ 
എന് ജിവ൯ ഞാ൯ നിനക്കു തന്നു ൧൭൫ 
എ൯ പാവം മാ പാപം ൧൨൩൨൨ 
ഏനു പ്രിയനേശുവില് ഞാ൯ ൩൨൩ 
ഫ൯ പ്രിയ രക്ഷകനേ നിന്െറ ര.൧൬ 
ഐ൯ മനമേ ! എ൯ മുഴ ഉള്ളമേ! ൭.൪൭.൩. 
ഏസഡ്േത കനിഞ്ഞീടേണമേ ൧൩. 
എ൯ യഹോവായേ ! പാപി ൨൭൮ 
എ൯ യേശു എന് സംഗീതം ൪.൧൨ 
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എ൯ രക്ഷകനാമേശുവേ ! 
എനെറ ജീവനാം യേശുവേ 

എസെറ ജീവകാലം ഞാ൯ 
എന്നകമെ വരിക 

എന്നരികിര വന്നു 

എന്നു ഞാ൯ കണ്ടുകൊണ്ടീടുടം 
എന്നുടെയുളഭം പൊങ്ങിടുന്നു 
എന്നു ജജിലെന്നും വസിച്ചീട്ടവാ൯ 
ഏന്നെ മേയിച്ചിറ്റന്നോ൯ 
എന്നോടുള്ള നിശ സവ്വ 
എപ്പോഴ്ചം ഞാന് സന്തോഷ്കിക്കും 
എഴ്ടന്നരുമേ ണം 8 0 ശുമഫേശാ 
എഴ്ടന്നരുഗരക യേശുര്വ! 

ഏകദൈവ പുത്രനാ൯ 

ഒുരികത ഏവനും മരിക്കും 
ഒരു നിമിഷ്ഷവും മനമേ 

ഓാടിവാ ! കൃപയാം നദിയരികില് ൭൫൮ 

ഓക്ക നീ മനമേ ! 

ഓഹോ ! പാവമാഗ്ലം 
ത 

കണ്ടോ കുരിശുമരത്തില് 
ക നിപുഭഭ യേശൂവേ 
കത്തനേ ംരം ദിനം നിസെറ 

കത്തനേ ! ംരം ദിനം നീ 

കത്തമനയിപ്പകലിചെന്നെ 
കത്താ നേമിച്ച രാത്രിഭക്ഷണം 
കത്താവിനെ നാം സ്മൂതിക്ക 

കത്താവെന്നുടെ ജ്ടയ൯ താ൯ 

കുത്താവേ ! വിശ്വസിക്കുന്നേശ 

കരുണചെയ്ക്ത, ന 

കരുണ ചെയ്ക്കാനെന്തു താമസം 
ക.രുണാകരനാം പരനേ! 

കരുണാവാരിധിലാകും യേശു 
കരുണാവാരിധേക്രിസ്പോ 

കല്ലം അല്ലെടോ : കായം 
കഴലിണ കൈ തൊഴ്ടന്നിതാ 

കാത്തുസൂക്ഷിചിട്ടക ംരംപ്പകര 

കാന്താ ! താമസമെന്ത3ഹാ ' 

കാരംണ്ടൃനാം വിശുഭ്ധാത്മ 
കാരുണ്യ സാഗരമേ ! ദേവാ 

കാല്വരി മലമേത മഹാ കാച്ച 

കാലം പാഴില് പോക്കൊല്ലാ 

കുഞ്ഞാടാം ക്രിസ്ദേശുവിനു ] 

1421 0൨ ന്ആട൨ 1,൩൩൫ 
വ് 

ഗീതം ഗീതം. 
൩൧൧ | കുഞ്ഞാട്ടിസെറ കല്യാണം വരുന്നേ ര.വ൨൮ 
൧൫൭ | കുമ്പിട്ടന്നേനെ൯ ജീവനാഥനാം ൧൨൯ 

൧൪.൩ | ക്രരിരുട്ടില് കിടന്നീ ൩൭൩. 
൪.൫൪. | കൂവ കൂവ കൃവതന്നെ ൪:൬൮ 
൩൮൯ കൂവ ചെയ്യണെ യ്യേശുദേവനേ ര.൨൦ 

നം | കൃപയേഠും ദൈവപിതാവേ ൩൨.൫ 
൨൭൯ | കൂപാഭിനം വേഗമിതാ ൩൭൯ 
൩൨൯൫ | കേഷക്ക കേഠം ഓ൪ കാഹളം ര.ഇുന്തയ 
ര.ര.൨ | കേഷപ്പിനു ഒരു പുതു കലന ൧൬൫ 
൩൫൬ ക്രിസ്മൂഃമ്പില് വന്നാലാത്തി ൨൯൯ 
൪.൭൧ | ക്രിസ്മുയേശു ശികൃരുടെ കാലുകമെ. ൬൮൮ 
൧൮൮ 
൨൧൮ നം മലമേര തഅതാ ൬൭ 

൩൨൭൨ | ചാവതാമെന്നില് ജീവ൯ നല്ല,കേ ൧൦൫ 
ചെയ്യും ഞനെന്നുമിതു ൨൨൫ 

പച. | ചേരുവതിടം ഏതു 4 ൩൬൯ 
൭൨. ചൊന്നാ൯ ശ്രിയേശുരാജനെന്നു ൨൪.൭ 

ജുയഗീതം പാഴും നാം ര.൨൨൩ , 
പു ജുയ്യിക്കുമേ! സൃവിശേഷലോകം ൨൫൫. 
൮൨ ഭയം ജയം കൊടള്ം നാം ര൨രും 

ജാതികളി൯ സഭയാം സഹോദരി ! ൨൫൧ 
൫൫൭ | ജാതികഠംകെല്ലാമെ പ്രാത്ഥിക്കുന്നു ൨൪.൩. 

| 
| 

ട് 
൪:൭൪: | ജിപ്ജലാശയമേ കൃപപാകരാ ൧൩൨൫ 

ന്ത് ജീവനായകനാകുമേശുവേ ൧൩൦ 

| 

ജീവനായകനേ മനുവേലേ ൬൭. 
൨൧൦ ൂ 

രച | ജീവനായകാ : ജ്വനായകാ : ൩൨൯ 
വിള ജീപനേ ! എ൯ ജീവനേ! ൩൨൫൫ 

൩൪.൫ 

൨൭൬ | ഞങ്ങടെ കൈകളി വേലയെ രാര 

൧൫൨ | ഞങ്ങടെ പ്രധാനാചായ്യനേ ൭ 

ര:൩൭ | ഞങ്ങളിശ കത്താവേ ൨൭ 

൧൮൨ | ഞങ്ങളെ. രക്ഷിക്ക നാഥനേ ൨൬ 

ന | ഞാനിതാ വാതിച്ചം,തനിന്നു ൩൯ 

൧൭൧ | ഞാ൯ കത്താവിന്നായി പാദം ൪:൦൬ 

൧൬൭ | 
൭൮ ത്നയാ നിന്നുടെപേക്കായ് ന് 

൧൮൭ | തരിക നല്്വരമാം സ്നേഹം ൧൬ 

൧ തരെനെമേ പരമ ശരീരി ൧൮ 

൧൯൭ | താ താ സുഖം പരമദന ! ൨൬൩൧ 

൨൧൭ | തിരുച്ചെവി ചായി ഭക്കണമേ ൨൮൦ 

൧൭൦ | തിരുവാങ്കോടേ നിനക്കേ രക്ഷ ൨൪൭ 

൫൯ | തിരുപേദത്തിശ പൊരുമെ 

൮൫ | തീരാപതി വീണാലും 

ര൬൫ | തേശമധൂരമതിലു ം സത്ൃയവേദം 



പല്ലവി അകാരാദി 

ഗതം 

ത്രിലോക് രാജന് യേശു ൧൯൭ 

ഭീപൃമാശ്ശ ബാലക൪ നാം ൨൯൩ 
ഭൂഃഖതാഴ്ചരയതാകും ൭.൭൭ 
ദേവകുഞ്ഞാടാകും ൩൯൧ 
ദേപദേവന്നു മംഗലം ൬ 

ഭേവദേവന്നു മംഗലം ൨൭൫൯ 
ദേവദേവ നഷയനസ കുരിശെട്ടത്തു ൫൨ 

ദേവദേവനേ ! നമൊസ്മു ൨൯ 
ഉദവ ദേവ ശ്രേഷ്ട സേവ ൩൭൮ 
ദേവ നന്ദനാ വന്ദനം ൨൮ 

ദേവനേ ! യേശുദേവനേ! മഹാ ൧൮൩. 
ദേ൨സുത൯ യേശുനാഥ൯ ൪൨൯ 
ദേവാ: കരുണയില്ലയോ ശം൧൭ 
ദേവാ കടാക്ഷിക്കുക ൨൪.൬ 
ഭേവാത്മാവേ! നിനക്കെന്നും ൧൦൬ 
ദേശം രക്ഷിക്ക ദയയുള്ള ൨൪൨൪. 
ദേഹം മണ്ണാകും മുമ്പെ ൮൬ 
ദൈവജഇക്കം കാട്ടം ൧൧൨ 
ദൈവ താതാ വൃത്ര നത ൩ ൪൭.൨. 
ദൈവതാതാവേ ! മശിഹാ ൩ ൦൩. 
ദൈവത്ിനെറ ഏകപൃത്ര൯ ൩൬൧൧ 
ദൈവത്തിന്നും ക്ുഞ്ഞാടിന്നും ൪:൬൪ 
ദൈവ ദാനമാം സത്യ ൩൯൮ 

ദൈവമേ! എനു ദൈവമേ! ൫൨൩. 
ദൈവമേ! മഹാ പാപിയാം ൧൨൪. 
ദൈവമേയെത്രയഗാധമഹോ ൩൦൭ 
ദൈവവചനമേ ദിവ്യ ൪.൦൨ 

ബ്രരിപ്പി൯ ആയുധങ്ങാം ധരിപ്പിനു ൧൭൮ 

നവവേണ്ടാ ഉലകം 9൯ 
നര൪ രക്ഷവെട്ടവാ൯ ര്ധരം 

 നല്ലദേവനേ ഞതങ്ങധം ര.ഠ൧ 
 നല്ലപോത തിരുവാക്കിസ ൨൮൮൮ 
 നസറയ്യനാകും യേശുനാഥ൯ ൯൫ 
നാഥനേ! എ൯ യേശുവേ! ൧൩ 
നാഥനേശുവിന്നു സ്കൂതി ചൊരു നം 
നാഥാ നി വേഗം ചൊരിക ൨൪.൨ 
നാശമാകുന്നേ ഞങ്ങഠം യ്യേശു ൧൨൭ 
നാഴു ക പോയീട്ടന്നു ൭൫ നിതൃനാകുന്ന മാ ദൈവം ൩൨൫൬ 
നിത്ൃയനാം വിധി കത്ത ൯ ൪.൫൧ നിരൃഭാഗൃസ്ഥലമാകും ര.൩ ൧ നിതൃവന്മനം നിനക്കു വവ നിനകേതു വേണം ൩൦൬ 
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നിന് തിരുമുഖ ശോഭയെ ൩൨൩൩ 

 നി൯ നാമത്തില് നിമിത്തമെന്നേശു ൧൭൨ 
നിന് വചനം മഹാ മധുരം ൩൯൬ 
നിന വചനത്തെ ധ്യനിപ്പാ൯ ൩൯൭ 
നിന്തിരു വചനത്തില്നിന്നു ര: 

 നിന്നാത്മാവിനുടെ വരം ൩൨.൧ 
നിനെറ ഭാസരി൯ മദ്ധൃത്തില് ൪:൩൬ 
 നിശെറ ഹിതംപോലെയെന്നെ ൩൨൮ 
നിഷ സന്നിധിയില് ദൈവമേ ൧൮൮൦ 
നില്ലം ! നില്ല, ! പാപിയേ! ൮൩ 

നീയല്ലൊ ഞങ്ങഠംക്കള്ള ൭.൫൭ 
നിയൊഷഴികെ നിയൊഴഷഴികെ ൧൪൧ 
നിരോടയിലുഭള വ൯മൂഗത്തെയും ൩൧൯ 
നേരമാകും മുന്നെന്നില് . - ൧൮൬ 

വരദേവാ ! സ്വഗ്ഗപുരദേവാ! ഥഠ 
പരനേ എന്നേശു നാഥാ ൧൨൨ 
പരനേ തിരുമഖശോഭയിന൯ു ൨൨൪൩൭ 
പരനേ: തൃകടകുണ്ണ്ാത ൧൨൫ 
പരനേ നിന്തിരു 2മ്പില് ൨൦൭ 
പരനേ മമ ചിത്തം ൨൨൬ 
 പരഃനേശുവേ കരുണാനിധേഭ ൨൨൯ 
പരമ തനയനാകുമേശുദേവ ൪:൮൮ 
| പരമതാതനേ നിന്െറ ചച൫ 
 വരമതാതസെറ വലമമരുന്ന ൪൭.൫൨ 
 പരമദയാലോ പാദം ൩൨൫൭. 
 പരമദേവാ ! നി൯ വിലാസം ലി 
പരമ രഫസ്വയമെ ൪൨ 
 വരഥവത്സസ ഉണ്ടേ നമുക്കു ൧൫൭൬ 
 പരമാനന്ദമനുഭവിപ്പാ൯ ന്്രധ 
പരലോകാധിപനേ ! പരനേ ൨൭൧ 
വരിതാവപ്പെട്ടന്നെന്ദെറ ന ് 
പരിശുദ്ധ പരനേ നിരന്തരം ൨ന്൯ം 
പരിശുദ്ധ പരനേ സതി നിനക്കു ൩൨ ൫൨ 
 പരിശുഭ്ധാത്ഥാപേ ഇപ്പോഠം ൩൯. 
 പറവാനു വരമരുമുക യ 
പഠവിനപറവി൯പുഠജാതികലോട്ട മം 
വപാട്ടവി൯ പാട്ടപിനു ൨൫. 
 പാടടവിന൯ സകച ടഭ്രമിയേ ! ൨൮൨ 
പാദം വന്ദനമേ തിരുകൃപ ൩ ൧൭൫ 
പാപത്തിലിരിപ്പതു മോശം വ്വം 
പാപക്ഷമ ലഭിപ്പാ൯ ൨൭ 

൧ പാപികള് രക്ഷകന് ൭൦ 
 പാപികളി൯ ശാപം തീല്പാ൯ ൨൬൭ 
പാപി ഞാ൯ മഹാ പാപി രയ; 
പാപി ഞാ൯ ഹത്ത ചെയ്യും ൬൩. 



ക്ക 

ഗതം 

പാപി ഓടി ൨ാ ൩൮൭ 
പാപീ ഗോല്ഗോഥാ മലമുകളി ത ര്പ്പ 
പാപീ പരന്നരികിത, ന ൮൪. 
പാഹിമാം അടിയാശ പിഴ ൧൨൩. 
പിന്നാലെ വരിക കുരിശെട്ടത്തെ൯ ൧൭൬ 
പിഠുപിടുപ്പേതുമില്ലാതെ ഇതാ! ൨൬൦ 
ലൂത്രനിത വിശ്വസിക്കുന്നെല്ലാവനും ൩൦൫ 
പെന്തെകോസ്മനുഗ്രഫം ൧൭൪. 
പെന്തെക്കോസ്തി൯ വല്ലഭനേ ന്ന് 

പെന്തെകോസ്പിസ ശക്തിയെ ൩ ൯൩ 
വൈതലാകും ഞാ൯ ര-രരം 

പൊന്നിനെക്കാര വില ൧ഠര. 

പൊന്നേശു നര൪ തിരുബലി ൨൨൩ 
പ്രാത്ഥന കേഷക്കേനമേ ൪:൧൯ 

പ്രാത്ഥിപ്പാസ പഠിപ്പിക ൩൩൨ 

ബ്ഖാലരാം അടിഖങ്ങളില്ത ൩൦൨ 

മംഗലം ജയ മാനം സൂരതൃവും ൨൩൮ 

മത്സരിച്ചീടാതെ പാപി ൩൩൨൧ 

മനസ്സ്റോടെ ശാപമരത്തിത് തൂങ്ങിയ ൨൨൨ 

മനുജനിവന്ന ഭാഗ)വാ൯ ൨൭൩ 

മനുപേലനേ ദിനവും ൩൨൩൭൦ 

മന്ുദവേലാ നീയെന്തിത്ര ൧൯൨ 

മനുപേത മന്നവനേ! പരനേ! ൨൩൨൩. 

മന൯ുവേത വരുമേ വേഗം ൧൯൮ 

മനംതിരിഞ്ഞീടട്വി൯ ൪.൦൫ 

മന്നാ നി സംസ്ധാരിക്ക ൧൭൭ 

മന്നായെ ഭജിക്ക ജീവ അപ്പമാം ൨൧൯ 

മരണം ജയിച വീരാ ൩൬൩. 

മഫത്വപ്രഭ മരിച വസകുരിശെ ൧൪.൫ 

മഹത്വം ! മഫത്വം ! മഫത്വം ! ൩൦൦ 

മഹിമാപതി മശിഹാ ൭൧ 

മഹിമാസനമതിത നിന്നേശു ൨൬൧ 

മഫിമാസനനാമഖിലേശസ ൨൮൦ 

മര്യനായി ദൈവപൃത്ര൯ ൧൪:൮ 

മറന്നുപോകാതെ നീ മനമേ ! ൭൬ 

മഠുഴടി൨സം മറിയമകനു ൪൧൭ 

മാട്ടി൯ തൊഴ്ട്ത്രില് പിഠന്നിന്നാ൦ം ര. 

 യയഹോവാ വാഴ്ചന്നു 
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 യേശുക്രിസ്മ൯ തന്നേ പാപിക്കു 

 യേശുവിന്നരികിര വാ ലാപീ : 

മാനസമേ ശ്രീയേശുപേഭജ നീ ൩൬ 

മാനസാന്തരപ്പെടെണം രരം 

മാനുവേലി൯ സ്മൃതിയെ പാടീടുപാ൯ ൩.൧൭ 

മാ വ് രിശുഭ ത്ഥമനേ ശക്തിയേടും ൧൦൮ 

മുന്നം പരസുത൯ ൩൯ 

മുസപെ മസപെ നടക്ക ൮൭ | 

മുംക്കിരീടത്താല് മുറിവേഥ ൭൩ 
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മുറിവേററ കുഞ്ഞാടേ നിശ ൧൬ 
മൃത്യുവന്നണയും നിനക്കു ൭൦ 
മോദമതിമോദം മോദം ഫേ ! ൨൫൮ 

യാഫാം ദൈവം കത്താ തന്നോടു 
യെ ഠുശലേമിലെ ബാലകന്മാ൪ 
യെറുശലേമെന൯ ഇമ്പവിടെ 

യേശു അരികില് വരുവിനു ൩൮ 
യേശു അല്ലാതെ വേഠറൊരുരക്ഷകന്൯ ൧൪-൪. 
യേശു എന്നടിസ്ഥാനം ൧൫ 
യ്യേശു എന്രമള നാമമേ ൨ 

യ്യേശു എന്നുളജിത വസിക്കിത രം: 
൨൬൨ 

യ്യേശു താര രക്മുകസ 
യേശുദേവാ ! യേശുനായകാ! 
യേശുനായകനേ! സ്വാമീ ! 
യേശുനായകാ : വന്നാലും തന്നാലും ൨൨ 
യേശുനാഥ൯ ജയിക്കുന്നുഫാലേല്ലൂയാ ൨൫ 
യേശുനാഥാ നിന് കൃപയ്യ്ായി ൩൨൫ 

യേശുനാഥാ വന്നീടേണം 
യേശുനാമം ജീവനാദം ര:ര.൨. 

യേശുപര൩വാണീട്ടംപാരില്എങ്ങും ൨൫൨ 
യേശുവരാ എങ്ങും നത സമാധാനം ൨൬ 

൩൬൫ 

൨൦ 

( 

യേശുമഫേശനെ ഞാനു ൨൭: 

യേശൂമഫോന്നതനേ ൩൪.൯൬. 

യേശുതക്ഷകനെനന്െറ ൪-൬ ന൬൯ 

യേശുരക്ഷിതാവി൯ ശികൃ൯ 
യേശുരക്ഷിതാവെനിക്കു നല്ല 
യേശുരാജന്െഘഴ്ചന്നെമ്ളത്നി൯ 
യേശുരാജ൯ വരുമേ സീയോനേ 

യേശൂരാജാവെന്നു ജില് 
യേശു വരും വേഗത്തില് 

യേശു വരുന്നു അതാ ശ്രീയേശു 

യേശുവിനെ നൃതി നി എ൯ മനമേ 

യേശുവി തിരുമഖമേ 
യേശുവി ദിപൃഹിതം 
യേശുവി൯ നാമമതെന്നുടെ രം 

ശപി പക്ഷത്തില് നില്ലേ൯ ൧൩൦൦ 

യേശുവി൯ പിരന്മാരേ! ൪.൨. 

യേശുവിന് സാഭ്ൃശമെന്നില് പതിക്ക ൬൬൨ 

യേശുവി൯ സ്വന്തമത്രെ ഞാ൯ ൧൫. 

യേശുവിമയെഠ ആടു ഞാ൯ ൨൭ 

യേശുവെപ്പോലാവാനിനി ൨൯൦ 

യേശുവെപ്പോലെ ആകുവാര ര 



പല്ലവി അകാരാദി 
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യേശുവേപ്പോലൊരു രക്ഷകന് ന്൧ 
യേശുവേ ംരം സഭമേത ൨൦൦ 

യേശുവേ കരുണാസനാപ്പതിയേ ജം 
യേശുവേ ! കരുണാസനാ മഹാ ൧൮ 

യേശുവേ! കീത്തനം ൩൬൦ 
യേശുവേ ! തിരുനാമമെത്ര മധുരം ൨൩ 

യേശുവേ ! ദാസരാകും ഞങ്ങളെ ൨൧൭൭൫ 
യേശുവേ ! നിന്നില് എ൯ വിശ്വാസം ൧൫൪൩ 

യേശുവേ ! നിന്െറ രൂപമീയെസെറ ര.൫൬ 
യേശുവേ! യേശുവേ! ത്രിലോക ൩൧ 
യേശുസന്നിധി മമ ഭാഗ്യം ൩൨൪. 

രക്ഷകനേ എന്നിൽ വസിക്ക ൩൨൨ 
രക്ഷകനേ എടുക്കെന്നെ ദം 

രക്ഷ കനേ നിനക്കു കീത്തനം ൩൧൩ 

രക്ഷകന് രാജാവായ് വാഴ്ചം ൨.൧൪: 

രക്ഷകാ നിന്െറ പിന്നാലെ രേ 
രക്ഷപ്പെടാ൯ ഇതേ കാലം ! ൮൪. 
രക്ഷിതാവിനെ കാങ്ക പാപീ! ൩൮൦ 
രാജ൯ മുമ്പില്നിന്നു നാം ൪.൩൨ 
രാജ രാജ ദൈവ ജാത൯ ൪.൨ 

രാജ രാജേന്ദ്രാ യേശുവേ ൩൫൭ 
രാജാവായ മനുവേലാ മനസ്സലിക ൨൪.൯ 
രാവിലെന്നെ രക്ഷ്മിക്ക ൩ 

ലോകധനമാന ൩൬൬ 

വഞ്ചകനെഞ്ചെന്നിതനിന്നകററി മ്പ൨൧൦ 
വന്ദനം മഫരു വന്മനം ഥരം 
വന്ദനം യേശുപരാ! ദധി. 
വന്ദനം വന്ദനം സത്യ ൨൬൬ 

വന്നാവസികു ദേവാത്മാവേ നീ ഥം൧ 
വന്നാവസിക്കുക വിശുദ്ധാത്മാവേ വച 
വന്നിടി൯ പാപികളേ ! ൮൮ 
വന്നീട്ടം പരമദേവ നന്ദന൯ ൧൯൬ 
വന്നീടേണം യേശുനാഥാ ദ്ര 

വന്നിടേണമേ പൊന്നേശുവേ ! ര:വരം 
വന്നു കേഷപ്പിസ സ്ററേഹിതരേ വ്വ്ൃച 
വന്നേ൯ കാല്വരി കുരിശതില് ൬൦ 
വരസുന്ദര പരമണ്ഡല ൨൦൭ 
വരണം അരികെ പ്രിയ ! ൩൭൬ 
വരിക ദാസരി൯ വിടിതിരു ൨൬൩ 
വരിക നല്വരങ്ങളെ നീ നന് 

വരിക നാഥാ! ഈ യോഗത്തിങ്കത, ര.ന്ഖവ്ൃ 
വരിക വരിക. യേശു അരികില് റയ 
വരിക. വക്ഷക്കുറവു തീല്ധാന് ൨൬൭ 
വരിക സുരാധിപ പരമ പരാ ൫.൭൨. 
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വരുന്നു നാശമയ്യോ ൮൮ 

വരുഭമ ഉണന്നിരിപ്പി൯ ൧൯൫ 

വരുവി൯ ചെറുപൈതങ്ങളേ ൨൯൨ 

വരുവി൯ നാം യഹോവായഷ്മു ൨൮൭. 

വരം അരുളീിടുക പരമ ഗുരോ ൨൨൦൦൧ 

വസ്മുപാദായേ ബുദ്ധി വരൂ ൧൧൮ 

വാനരാജ നാം ത്രിയേകനേ ൨൭൦ 

വാനലോകത്തെഴ്ടന്നെള്ളിനാ൯ ൬൯ 
വാ രക്ഷകാ ഈ ക്രട്ടത്തിജ.ത ൨൦൬ 

വാ വരികേശു നിന്നെ ൮൮ 

വാ വരികേശു മുമ്പിരു ൩൮൬ 
വാ വാ വിശുദ്ധാത്മാ ! വ. 
വിതെചിട്ടക നാം സ്വശഗ്ശത്തിന്െറ ൪.൬൦ 
വിലയേറിയ കാലം രംഭ.൭ 
വിശുദ്ധാത്മാവേ ! വരിക ൧൭൭ 
വിശുഭ്ധാത്മാവേ ശുദ്ധീകരിക്കും ൨൧൨൪൩ 
വിശ്വാസമോടെ നിങ്ങഠം ൨൨൦ 
വിശ്വാസം തന്നരുഗക ൧൫൫ 
വിശ്വാസം യാവന്നുണ്ടോ ൩ ൬൮ 
വിശ്വാസഫീനപ്പാപി ! എ൯ ന് 

വിണാധ സീയോ൯ കുമാരീ ൫൭൬ 
വീണ്ടും ജനിപ്പിക എന്നെ ക റ് 
വീണ്ടും നാം ജനിചിടെണം റ 
വീശുക ദൈവാത്മാപേ ത്ന 
വേഗം എന്നരികിര വാ ൧൮൭ 
വേദത്തില് ഭൈവം താ൯ ത്ത 
വേലയ്ക്കു, വേലയ്കൂ, ൪.൬൨ 

വേറൊരാശ്രയമില്ല പാപിക്കു ൧൨൭൨൬ 

ശക്തി അത്ൃത്ഭുതമേ ന 
ശക്തിമാ൯ യേശുമഹാരാജനേ ൨൯൭ 
ശാബതനാളഹൊ ക 

ശാബതാദിനം സ്ഥാപിച്ചരുളിയ ൨൦൮ ശാലേമിസഅധിപതി വരുന്നതിനെ ൨൯൮൮ ശുദ്ധ ശുദ്ധ കത്മാ ദേവാ ! ൧൧൧ ശുര്ധ വൃഹായേ ! എഴ്ന്നരുഗകു ൧൦൨൩ ശുദ്ധവൃഹായേ ! വരിക ൧൦൪. ശുഭ്ധിയുള്ളോര ധന്മൃരും ൧൬൧ ശാഭയേറഠും നാട്ട ൨൩൯ ശ്രീഭേവാട്ടി൯ കുട്ടിയെ ൧൨൬ ശ്രീചിത്തിരവഞ്ചിമഹഫീപത 1) രരം ശ്രീയേശുദേവാ ! സൃതി ന നക്ക ൩൨൫ ശ്രീയേശുനാഥനെന്നും ജയമംഗലം ൪൩൨൨ ശ്രീയേശുനാമമേമേ തിരുനാമം ൨൨ 

സകല ഭൂതലമേ സകലാധിപതിക്കു ൨൮൫ 
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കൈകൊണ്ടുപജീപിപ്പതിനായിട്ടു തുണയ്കു 
ചൊത്ക്കൊണ്ട ദയാലോ ജയ പരിപാഫി നമസ്പേ. 

ംരംലോകമശേഷം വശമായാല്യമെനിക്കു 

ആലോകമതില് ഓഫരിയില്ലെഭിലരിക്കു൯ 

മാലാകവെ നിങ്ടംപടി ചേലായൊരു മാഗ്ശം 
ആലോകനമാവാനരുമേകേശു നമസ്േ. 

ഉദയം ഇതുവരെ ന്! പല ദുരിതങ്ങലൌഴിക്ു 

ഫുദയം പരിപാലിച്ചപകാരം പലതരുളി 
സദയം മമ ചിന്തിപ്പതിനകനദ്ദി കലന്നു 
സതതം സ്തുതി ചെയ്താനരുഭിന്നേശ നമസ്സേ, 

നങ്ങലൊഴിഞ്ഞുദ്മവരാരുഭഭിഫ ലോകേ 

ഉനങ്ങലൊഴിച്ചാശിക്ഷമേകിടുക നാഥാ 

വാനങ്ങളമു മതിലുള്ള വിശേഷങ്ങളു.മോയ്താത 
മാനിപ്പതിനീ മനുഷ്ഷനെന്തേശു നമസ്ധേ. 

ജതു മാഠുമതാഠും ക്രമമായ്ക്കിനെറ നിയോഗാത് 

കഷ്കിപേലയുമുപയോഗമതാക്ും നരനതിനാത് 

കൃതദോക്മതൊഷിയും പ്രിയമായ്യി കൂപചെയ്യാത 

ഫൃഭിമൂഡ്ധത നീക്കെന്നുടെ സക്ലേശ നമസ്നേ. 

ഫഎപ്പോഴ്ചമൊരുംംപോരു ജഡത്തോടഇ ഡമൂക്തം 

അപ്പോലെ സുഹൃത്തോടു തുടനാലതബഭ്ധം 

ഏപ്പോഠം മമ ഹൃദയാത്തി ശമിപ്പാനിടയാവൂ, 

ഇപ്പോഠം കൃപയരുളിടുക സക്ലേശ നമസ്പേ. 

ഏതെങ്കിലുമാപത്തുകഠം നേരിട്ടുവരുമ്പോശ 

ന്! തന്നെയതിന്നൊത്ത നിവ്ൃത്തിക്ഷ ദയാബ്ലേ : 

ഏതെനെറ ബലത്തോടെതിരാമൊ നരശക്തീ 

നീ, തന്നെ ബലം നല്ല,ണമഖിലേശ നമസ്സേ. 

ഫെശ്വയ്യവുമാനന്ദവുമാശ്വാസവുമകമെ 

പിശ്വാസികഠം തമ്മില് ഒരുമിപ്പം ഷ്െക്ൃതയും 

ഉത്സാഹവുമാത്മിയ വരപ്രാഫ്നിയുമെന്നും 

വിശ്വൈക സഭഡ്ക്രായി പരട്ദേശു നമസ്േ. 

ഒരുനാഴിക മനസ്സിന്നൊരു സുഖമില്ലഖിലേശാ, 

ഒരുപോലെ വിചാരം മമ മനസ്സില് കയടുന്നു 

പരമാപരനീയെന്െെ വിചാരങ്ങള.കഠഠി 

പരിപാലയ സതതം പരമീശായ നമസ്േ. 

ഓരോ പഴി ഓരോ ജനമോരാതെ തിരിഞ്ഞാത 

നേരായതിലേതെന്നറിവാനെത്ര പ്രയാസം 

തീരാതെ വരുന്നോരു പിപാദത്തെയകറഠി 

നേരായതൃദിപ്പിക്ക സമസ്നേശ നമസ്പേ. 

ഓദാഷ്യേത സുകൃതങ്ങളില് നരനേഠിവരാനും 

ഒവ്വാസുതരിത സ്നറേഫമുറപ്പായി വരാനും 

അപ്യാജഭയം ഭക്തി പരദത പെരുകാനും 

സവ്വേശ്വര ! കനിപോടു തുണ്ഡ്യയേശു നമസ്പേം. 



സന്ധ്യാ കത്തനങ്ങ 

൧0 അംകും ജഡധമാത്മാപോടശങ്കം തുടരുമ്പോശ 

പങ്കങ്ങമെഴിച്ചാത്മ പരികഷ്ക്രാരമതരുശക 
നിങ്കല് കൃപയമ.വറാതുകൊണ്ടെ ഒരു ഗതി മെ 
എങ്കല് കൂവ ചെയ്യിടുക സവ്വേശ നമസ്യേ. 

അക്കങ്ങള ടക്കന്നതിനൊക്കാ തവ കൃപയെ 

ഇക്കണ്ടവയൊക്കെ തവ കണ്ണ്ണിന്നൊരുപോലെ 
ദുഷ്ഠാലമടുക്കമ്പൊഴ്ുതൊകെയ്ു,, മടക്കം 
ഉ റക്കാമ്പതിലരുളിങ്ങു സമസ്ദേശ നമസ്നേ. 
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സന്ധ്യാകിത്തനങ്ങള് 
൩ പത്തുവരാജി 

പല്ലപി 

രാവിലെന്നെ രക്ഷിക്ക_കരുണയോടി_ 

രാവിലെന്നെ രക്ഷികു. 

അനുപല്ലപ് 

രാവിലെന്നെ യേശൂ-ഭദേവാ കാത്തു ഭുരാ-- 
ത്മാവി൯ വഴികളില് 
ഞാന് പിീഴാതെകണ്ടി___ രാവി 

ച്രണങ്ങം 

ക്രരിരുലാക്കം രാജന് പ്ര ജക മൂ മാ 

യാരവാരത്തോടിതാ-വരുന്നു നിദാ_ 

ഭാരമെന്നില് വീഴ്ച_ന്നേരമഗ്നിത്രതുണ്ടി_ 
ലേറി വന്നു ചുറഠും_നീ (പ്രകാശം തന്ന്! 

രാവി 

, യേശുദേവാ രാവതു-പകത്ചപോചെ 

ആദതാഒം 

൨ 

സോദോമിലുഭ്ള ജനം. വിരഞ്ഞു വന്നു 
ലോത്തിന്൯ പീടഴിപ്പാനാ-യ്ക്കുളഞ്ഞവയ്ണം 
ഭൂതങ്ങളൊരുമി_ച്ചാത്തിതാ വരുന്നു ന 
നാഥാ കനിഞ്ഞു നി൯ ദൂതരെ അയച്ചി__ 

൨൩ രാവി 
രാഗാദികളാകുന്ന_ഫലസ്തിരെ്ച_ 
ന്നാകെ വരുന്നിതാ_നിന ന്യമപ്പെടി_ 
യാക്ുമെന്നാത്മമിതാ_ക്രമികാതെക_ 
ണ്ടേകയ്യദകുല-ശേഖരാസ്പക്ഷിച്ചി__രാപി 

ര്ധ 

കാശിക്കുന്നു നിനക്ക_ഇരുമതും പ്ര 
കാശവുമൊരുപോ--ലെ ശരി ക്രരിര_ 
മേശുന്നില്ല നിന്നെ ലേശവൃമതാലീ__രാവി 

ര കാല്പി 

പല്ലപ് 

യ്യേരനാധകനേ ! 

| 
സ്വാമീ 

ദഭാസരോടിരാവിരു പാത്തരുളേ ണമേ | 

ചരണങ്ങഥം | 
പാപങ്ങശംരം വകത അടിമകഠംചെയയവ 
പാപികശക്ക ക്ഷമി കല്ലിക സമാധാനം 

റു | 

ആപത്തനത്ഥങ്ങും അട്ടത്ുതുവരാതെ നീ 
അലി വോട്! അടിയാരെ കാത്തരുളേ ണമേ | 

ഏകതാടജം ി 

൩ 

[ം 
ഭന ടഖങ്ങധം ഭയ്യ 

രൂ ദഭയങകരസ്വപ്പങ്ങളു ം മററും. 
ചേന്നുവരാതെ സ്വാമ്;/ഭാസരെകാത്തരും._ 

ഥി 

പസ്ഥനിദ്രയരുളിസുഖ ഖെലത്തോട്ടപീണ്ടും 
സ 

സ്കൃതിച്ചു നി൯ ഫിതം൭ ചയ്ക്കാന൯ുണത്തിയര_ 

മേ ണമ__. 



സമാസം അഈഥദ്ര [ 

൫ കീത്തനം ആദിതാജം 5 

൧ അഖിലജഗത്തിന്നുടയവനേ | എളി യവനെമന്മരു അസ്ത്രുങ്ങാം 
അഖിലഗുണപ്രദനായവനേ | എയ്യുന്നനവധി കത്താവേ 

ളി യം നീ ചെയു കൂവ | ഏഴകമാരുട്ടെന്നുമല 

൨ ആകാശം സിംഹാസനവും എഡ്ക്ായുധമായ്ക്കിന്െറ 

അവനിീപാഭപീഠവുമാക്കി ഏവ൯ഗേലിയിലെ വചനം 
റ ] റ. പാലിക്കും ൧൦ ഐശ്വയ്യാത്മാവെയരുഗംക 

അഖിലേശനെ വന്ദിക്കുന്നേ൯ | ഐഐൃശ്വയ്യം തവ ലോകക്കും 
൩. ഇന്നാഗവരെയുള്ളെ൯ പാപം ൂ ഫ്െശ്വയ്യം വിശ്വാസിക്കും 

ഇന്നെന്നോട്ട ക്ഷമിക്കണമേ | ഐശ്വയ്യം തവ സഭകരക്കും 
ഇനിമേല് നിന്നടിയാനാവാ൯ കഥ ഒരുവന് ചെയ്യൊരു പാപത്താല് 

ഇംഗിതമടിയന്നരുമെ ണമേ | ഒരുപോത നരരു മരിച്ചെന്നാല് 

ര: ഭരം നിശി ഞാനുറങ്ങുന്നേരം ഒരുവന് നിന്നുടെ കൃവമൂലം 

ഛം ജീവനു കാവലു നീ താ൯ | ഒരു ഗതി നരന്നുണ്ടായല്ലൊ 

രംഴലൊഴിഞ്ഞുണരുന്നേരം ൧൨ ഓരോ നരസത്തുക്ട്ികളാത 

രംശസ്ത്രതി ചെയ്ത്ാനരുഗ്ംക ഓരോ പിധമായ്ക്റിനെറ ക്രിയ 
൫൭ ഉടയവനേ ഞാനുണരുമ്പോഠം ഓജസ്സോടു വിള ഞ്ങുന്നു 

ഉടനെ നിന്നുടെ നന്മകമെ ഓ! മമ മൂഡ്ധത നിക്കുക നീ 

ഉടമിലറിഞ്ഞു പ്രശംസിപ്പാ൯ ൧൩. വ്യാ തിന്ന പിക്കക്നിയാല് 
ഉന്നതനേ നീ തുണചെയ്തു, വ്വ സന്തതി വലയുന്നു 

൬ ഉനരിയുഭ്ളതൊഴിച്ചെന്നെ അവ്വിധമടിയാക്കേതു കൃപാ 

ഴിയിലെന്നും പാലിക്ക ഒഓഷ്ഷധമായ്ക്കിലനില്ലന്നു 

കജ്കുട്ിതമായ കരം നീട്ടി ൭൭: അബേരമാദ്റേണാന്തൃദിനെ 
കരദ്ധപമതാകിരുളിരു ക്രിയയെ അം ബുവഹെ നീ വരുമപ്പോഠം 

൭ ജണമടിയന൯ വിട്ടേണ്ടവയെ അഞ്ചാതെതിരേല്ലാന൯ു നിന്നെ 

കൃപയുടെ കടലേശു വിട്ടി അംശുകമടിയന്നരുള ണമേ 

കൃപയുടെ കടലേ നീയിനിമേത ൧൫ അക്കനിവറെറാരു യോദ്ദാന്െറ 

കൃപയുണ്ടാകണമേയെന്നില് അക്കരെ ഞാ൯ ചേരുംവരെയും 

൮ എന്നേരവുമരിയലഠിക്കൊ- തക്കബഖലം നീയരുളമേണമേ 

ണ്ടൈന്നുടെ നേരെയട്ടു ക്കുന്നു തക്കസഫായം നല്ല,ണമേ. 

901405 01” 215. 

സ്നോത്രഗീതങ്ങള് 
൬ സൌരാഷ്ട്രം ആദതാജം 

പല്ലപി ല്; 

ദേപാദേവന്നു മംഗള.൦-മഫഹോന്നതനാം 

ദേപദേവന്നു മംഗലം 

ച്ചരണങ്ങറം 

ദേവദൂതരാകാശെ-ദിവൃഗീതങ്ങം 
പാടി 

കവലാനന്ദത്തോടട്-മേവിസ്കതി 
ചെയ്യുന്ന- 

ല് 
1 നരഗണംംട മനുഭ്യൃത്കുടം. 

 സകലലോകങ്ങളിലെ-സവ്ൃഗണങ്ങമെയ 

സുഖമുടനെ പടഷ്ു-സകലനാഭു.ം പാലി 

൩ [ 

1നരഗണങ്ങളിന്നതി_ഭൂരിതമൊഴിപ്പാനാ 

തിരമമകനെ നരനായ് _ധരണിയിങ്കലയ 



സ്പോത്രഗീതങ്ങറു , 2 

രം [മാക്കാന് ൫ 
പാപബോധം വരുത്തി പാപിയെ ശുഭ്ധ- | ആദരവോട്ട തര൪െറ-വേദവെളിലു മനു. 
1പാവനാത്മാവെനല്ച,ം3 ജീവജലാശയമാം | ജാതികഠംകുരുളിയ_ആദിനാഥനാകുന്ന __ 

൭) പല്ലപി 7 
അതിശയകാരുന്മേ മഹാ ദൈവമായോനെ_.ംരം 
ആയിരം നാവിനു വരംതാ നി൯ സ്മൂതി പാടാ൯ 

ചരണങ്ങഥം 
൧ നായകനേ രക്ഷകനേ നി കൃവയ്യ്രായി-_-സ്യോത്രം 

നാടഠികെ പാടിടുവാ൯ നീ തുണയ്കകുണം-നാഥാ 

൨ പഹങ്ങം ബഥ്മാനമുള്ജ നിന തിരുനാമം__.ംരംശോ 
ഹനു ഭയങ്ങംം സങ്കടവും നി നിക്കമെന്നേക്കും_നാഥാ 

൯൩ ജമ്പസംഗീതം തിരുപേ൪ പാപികഠംകെല്ലാം_ജീവ൯ 
ഇല്പയെന്നു വന്നവക്കു ജീവ൯ നി൯നാമം_-നാഥാ 

ര: പാവകുററം ശക്തിയധികാരവും നീക്കം_ംരംശോ 
പാപിയാമെന൯ുപേക്കു രക്തം വാത്ത നിശ വുണ്ടം__നാഥാ 

൫ നി സ്വരത്താല് കാഴ്ച കേഷവി ശക്തി ആരോഗ്ൃം---എല്ലാം 
നിശ്ച്യയം പാപിക്ഷ കിട്ടും രക്ഷകത്താപേ__നാഥാ 

൬ മകളേ പാടിടുപി൯ അന്ധരേ കാണി൯൨__മഹാ 
മന്നതനാം രക്ഷകനെ വാക്ക്കികൊണ്ടാടി൯__നാഥാ 

6൭ കോടികമളായിട്ടം സ്വഗ്ഗവാസികലോട്ട__ക്രടി 
പാടി യേശുനാമസ്തുതി ഞങ്ങാം കൊണ്ടാട്ടം__നാഥാ 

൮ ശങ്കരാഭരണം ആദിതാഒം ട 
പല്ലപി 

നിതൃവന്ദനം നിനക്കു. സത്ൃയദൈവമേ 
സ്പോത്രവും ജയവും യോഗ്യം. അതുന്നതനേ 

ചരണഞങ്ങറം 
൧ മതരൃകുലത്തി൯ സ്രക്ജ്രാവേ !_നിതൃപിതാവേ! 

സതൃവിശ്വാസികാഠം ൭ ലയ്യും-സ്യോത്രം നിനക്കേ__ നിത്യ 
൨ ഏത്രയോ മ-നോഹരം നി൯.-കൃതൃങ്ങളെല്ലാം 

ചിത്രമതി-ചിത്രമവ_ഫൃത്രയോ ശ്രേഷ്ടം നിതയ 
൩ കെബുകശ മ-ഭ്ധ്യേ വസിക്കും_സവ്ൃശക്തമന 

ഉവ്ലിയെങ്ങും വ്യാപിച്ചിട്ടം-നിനക്കെന്നും സ്തോത്രം നിത്യ യ 

4 

1: പാവനാത്മാവുടവിശുദ്ധാത്ഥാവു. $. ജിവപജലാശയം.ജീവസെറ സമുദ്രം. 
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ര: മാനവ. കുലത്തി൯പാപം_ മോചനം ചെയ്യാ൯ 
ഫി നമാ-യ്കു,രിശിത ശാപം_തീത്ത പരനേ 

൫ നിന്നിൽ വിശ്വ_സിക്കുന്നവ_നെന്നേക്കും മോക്ഷം 
തന്നരുമാ൯-ഉ ന്നതത്തിത്_ചേന്ന പരനേ__ 

൬ സവ്യബഫു-മാനം സ്യ മഹത്വം സ്മൂതിയും 
സപവ്വേശ്വര-നായ യഹോ..വായ്ക്ു, താ൯ ആമേ൯__ നിത്യ 

ന് ശങ്കരാഭരണം ആദിതാദ്ം 
കരുണാകരനാം പരനേ !. ശരണം | അതിഗുണനേ ! ശരന്നും-- ത്രിയേക 
കനിപിഷഫരനേ തിരുകൂൃൂപ_ ശരണം 4ആമയം നീക്കെന്നമേ-__ കൃരചാലേഠ 
കാത്തരുഗക ശരണും. ത്രിയേകാ। 
കരമ.ലിഞ്ങീടണമേ__ കൃപാലോ | ന 

ന ശരണം ശരണം ശരണം നാഥ 
തിരു അരും ചൊരിക ഈ തരുണം-താത 

2 അരുണോദയമരുധം വടിവേ !_ ശരണം । പരനെം കപ തരണം ത്രീയേകുഃ 

അല്ല്ഛാ ഓമേഗാവേ ! ശരണം | മൂരിതമകററണമേ__ കൂപാലേല 
അരും 4വരദാ ! ശരണം ത്രീയേകാ ള് 
3ആശിഷമരുമെ ണമേ--- കൃപാലോ | ന 

നിത്യാ സുരവരദേവാ!_ ശരണം. 
ു സ്മൃതാ ംരംശോമശിഹാ- ശരണം 

അധിപതി വേദനാഥാ !_ ശരണം സത്യത്മോ ശരണം. ത്രിയേക 
ആധിക തീക്കുക താതാ- ശരണം | പേല വരമരുഗകാ__ കൃപാലേം 

൧൧ ഭൂപാളം ഏകതാട്ടം | 
ഥ് ൪൭. 

പരദേവാ സ്വഥ്ലൂ-പുരദേവാ-ബധ്പ  ഹല്ലേല്ലയാ പിതാവി-ന്നലേലയാ- നീത 

പരദേപാ_€പജ._ഹരദേപാ-യേശുദേവാ | ഹല്ലേല്ലയാ എ ജ്യം-പില്ലേടം -2- ഞആമേ൯ 
വ യ [ംരം 

 ഛഎലോഹിംതിരുസുത൯ ഇ-ലാന്ദവേലിന്നും 
പരലോകം പിട്ട_നരലോകെ-ഒര്വ് ദേവാ ലോകംപരലോകം എങ്ങുംഹല്ലേല്ല_യാമേ 

ചെറുബാലസ൯ ആയ-പരസുൂതനേ-യേശു- 
| ന്ന 

ന  ശുഭ്ധ്ധത്മാവിന്നും നിതൃം-ഹല്ലേലൂയാ-പര 

ആനന്ദമേ പരമാനന്ദമേ-സദാ ശുദ്ധത്മോവിന്നും എന്നും ഹല്ലേല്ൃയാ-ആ 

) ഗേ 
ആനന്ദമേ നിന_ക്കേവന്ദനം-യേശുദേവാ 

1. അരുണോഭയമരുഠം വടിവെ ട അരുണോദയംപോലങ്ക് പ്രകാശരൂപനേ. 3. വ 

ദാ _ വരത്തെ ദാനം ചെയ്യുന്നപനേ. 8. ആശിഷം ട അനുഗ്രഹം. 4. ആമയം 5 

ഖം. 5. പഥ്യാ-- ശുഭവാനെ. 6. പദമ്.ഛഹരദേവാ ൭ പാപത്തെ നിക്കുന്ന വൈവമേ. 



സ്പോത്രഗീതങ്ങം 

൧൧ 

പല്ലപി 

സ്മൂതിസ്മതി.ിനഒ കുന്നും ദേവ: - സവ്ൃ- 
ശക്തിജ്ഞാനം ദയതിങ്ങുംയഹഫോവാ-സ്മൂതി 

ചവരണങ്ങാം 

ആദിയിദ്ചംബരം (ടമി-ആഹാ_ഇവ 
ശോഭയില്ലാതെ പാചായഷ്ക്റിടന്നപ്പോഠം 
മേദിനിയെ നല്ൃതാകി_ആഹാ-ജുതില് 
ആദം ഹവ്വായെയും സ്നൃക്ക്ിചച ദേവാ--- 

൨ 

നിന്തിരു കല്പന തമഭി_ആഹഫാ_അവ൪ 
ചിന്തിച് ചെയ്യോരു കന്മഷം തീച്പാ൯ 

സ്വന്ത സ്ൂതനെഴ്ടന്നെട്ടി ആഹാ-വരും 
ബന്ധമൊഴിക്കുമെന്നരുമിയ ഭേവാ_ 

൧൨ ചിന്തുതരു 

ആനന്ദവിലാസം 11 
൬൩.. 

നോഹയുടെ നാമിത പണ്ടു ആഹാ--നര൪ 
ആകവേ പാപം ചെഷ്യായതുകൊണ്ടു [ശം 
ലോകത്തെ വെടജങ്ങഗംകൊണ്ടു-ആഫഹാ-നാ 

ചെയ്യ്യയില് നോഹയെ രക്ഷ്മിക്ുകൊണ്ടു.- 
ര്ധ 

പിന്നീടു മാനുഷ്ൃയ൪ നിന്നെ-ആഹാ_തന്നെ 
! വന്ദന ചെയ്യാതിരുന്നൊരു കാലം 
സന്നിധൌ അഖബ്രഫാംതന്നെആഹ_തിരു 
/ വന്ദനയ്ക്രായി വിമളിച്ചോരു പിതാവേ 
। ൫ 
; ഇന്നാളില്ലോകത്തില്എങ്ങും_ആഹാ!ഉട്ള 
 മന്നരാധീന൯ പ്രഭക്കളലെല്ലാരും 
. നിന്നാമത്തില് ആശ്രയിഷ്-ത്തഹാ-നിത്ൃം 
! പന്ദന ചെയ്യുതിന്നായരുഗം ചെയ്തു. 

ആദിതാഒം 12 
 ആഭിരതൃച -്രാദികമെ-ചമച്ചവന്നു_സ്യോത്രം 

ബോധിച്ചതെ-ല്ലാം ക്ഷണത്തില്_തികചവന്നു__സ്ലോത്രം കു 
ഏദന൯ുകാവിര--ആദംഫവ്വാ-യോട്ട പല വൃന്മം 
മോദമുട൯-സൃക്ട്രിചെയയു_നാഥനെന്നും-സ്യോത്രം 

[- ആദിമാ-നുഷന്൯ ചതിപില്_ആയതിനെ_ കണ്ടു 
ഭ്തിഭവനത്തില്നിന്നു_പോവതിനാ-യ്യ്കൊണ്ടു 
വേദപരന൯്൨നീതി തിക-വാവതിനായ്ക്കുണ്ടു 
ഖേദമൊഴി..പ്പാ൯ മരണം-ജയിച്ചവനു_സ്യോത്രം 

൨ ബാലഗണ-മേ! വരുവി൯_ശീിലമുട൯_ക്രടി 
കോലാഫല-വാണികമാ-ലാലെലുയ്യ_ പാടി 
ചേലൊടു പാ_ദം വണാങ്ങാ൯_*ഗീതഗണം_തേടി 
6ഏലോഹിംപി_താസൂതനാ_ത്മാവിനെയും_ ഏ ൦ സു നെയും.-സ്മൃതിപ്പി൯ 

സല ടുതരെല്ലാം-മോദമുട൯-_നാഥനെക്കൊ_ണ്ടാടി 
സാദരം ൭൯-ആസനത്തില്_നാലുച്ചററും_ക്രടി 
താതസുതാ-ത്മാക്കഗക്കു നത_ഗ് തങ്ങളെ _ പാടി 
"ശ്വേതവ്ത്ു--ങ്ങാം ധരിച്ച_ക്രടടന്നതു_ മോടി 

8 ശക്തിയാല് ച-രാചരങ്ങം_ ഒക്കെയും ഉണ്ടാക്കി 
യുക്തിയാര ത-രാതരത്തില്.-.എത്രയും ൩൨ ന്നാക്ി 
ദഭക്തിയാഴ്ക്റു-ടപ്പതിന്നു-മാഗ്മുമൊന്നുണ്ടാക്കി 
മുക്തിയിത ൩൨ടത്തുന്ന ത്രി-യേകനെന്നും_സ്പോത്രം. 

1: അംബരം ആകാശം. 9, സന്നിധൌ ച മുമ്പിത്. ടം ശ്വാ ര 
മുടെ ക്രട്ടം. 4. വാണികഠം ട് വാക്കുകം. ൭, ഗീതഗഥണം ടേ പാട്ടുകളുടെ ( ്് 6. ഏ 

ലാഫിം ട്. ദൈവം, ശ്വേതപൃസ്ത്രൂം ക വെളഭനിലയങ്കി, $, ചരാച്ചഛരകത്ജടറം ളം; സമ്ചേരി 
ന്നവയയം സഞ്ചരിക്കാത്തവയും. 

ി 
ചി 
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൧൩. ഹിന്തുസ്മാ൯ ആദിതാജദ 13 
൧ നാഥനേ! എ൯ യേശുവേ! ൩ മാ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ! 

൨ തതനാം എസ ദൈവമമ ! 

| 
ഡാല്ലേല്ലയാ---- ആമേസ ഫാല്ലേല്ലയാ-_ ആമേൻ. 

ര: ദൈവമേ ത്രിയേകനേ! 

ഹല്ലേല്ലയാ__.ആമേ൯ ഹല്ലേല്ലയ്യാ-__ ആമേന൯ു 

൧൪: സൌൌരാക്ര്രം അടതാജ ചായ്ക്ക് ] 

പല്ലപി ൨ 
നഷ്ടമതായ്യ്കോയ--നരരാം ഭുക്കുന്മാരെ 

 ശിക്ഭുരാക്കാ൯ വന്ന-ജഗലരിപാലന്നു__ 
വന്മനം മഹത വന്ദനം നം 

വന്മനം മഫഹത്വന്ദനം_വലിയവന്നു 

ര്ദുഗ്ലതിക്കേററ മാ-ദുഷ്ജൂഗണമുമ്മോരെ 
സരഗുണരാക്കുന്ന-സത്ൃശുഭ്ധാത്തന്നു___ 

ചരണങ്ങറഥം 

നയ നാഹിറ്റ്ന സ്യം ത്രിത്വപ്രവൃത്തിക൦ം-ശ്രേക്ടുമായ്ലെയ്യുന്ന 

മന്ദമില്ലാതെ മാ-മഹിമ സ്രക്യാവിന്നു--  ശ്രീത്വഗുണം ഒക്കും-ത്രിയേകനാഥന്നു. 

ി 

൧൪ ഹിന്തൂസ്മാ൯ രൂപകതാഭം ] 
പല്ലപി ! ൨ കൂവ നിറഞ്ഞീടും നത 

ഹാലേല്ലയ ! ഫാലേല്ലയ ! കരിസ്മ കത്താവേ ! ഫാലേല്ലയ ! 

ഫാലേല്ലയ ! ആമേ൯ ! ൩ പിശുദ്ധി നദ്യീടും നല് 

ചരണങഞ്ങറം പരിശുദ്ധാത്മാവേ !__ ഹാഭലേല്പയ 

൧ അ൯ലു തിങ്ങീഴും നത ര താതസുതാത്മാവാം 

അനന്തപിതാവേ !1__. ഹാലേല്ലയ ! ദൈവത്രിയേക !__- ഹാലേല്ലയ 

൧൬ സുറിയാനി 16, 

൧ സേനകളിത-പരന് യഹോവാ ൨. സവ്ൃശക്തസ-പര൯ യഫോവാ 

പരിശുഭദ്ധ൯-പരിശുദ്ധ൯ പരിശുദ്ധ൯-പരിശുദ്ധ൯ 

പരിശുദ്ധ൩__ആമേ൯ പരിശുദ്ധ൯-ആമേസ൯ 

ജരുന്നവ൯ താ൯-ഇരിക്കുന്നവ൯ തിരുമഹത്വം നിറഞ്ഞിട്ുന്നു 
വരുന്നവന് താ൯--ഫാലേല്ലയാ. പാരിലെങ്ങും-ഹാലേല്ലയാ 

2. ഭൃശ്തി 2: നരകം. 



സ്ോത്രഗിതങ്ങമ 

൧൭ ചിത്തുതരു ആഭിതാടം 17 
 ആദിപര-നാകുമേക_ദൈവപരി_ശുദ്ധ൯ 

താതനായി-ടടന്നവനെ-വാക്ക്രി വന്ദി-ചീടില് 
നിതിനി൨_പോടഖിലം-വാഴ്ചമേക_-നാഥന്൯ 
ചേതസ്സ്റി വാ-സമരുളീട്ട-ന്നതിനാത_സ്പോത്രം 

൨ ആഭിപര-മേശസുത-ന്നാലേല്ൃയ്യാ-ഗീതം 
മോദ മോടട_പാടി സദാ_ആത്തു സ്മൂതി-൭ ചയ്ക്കില് 
സാദരം-തൃപ്പാദമതില്_ വീണു വന്ദി_ചിടില് 
ഖേദമെല്ലാം-നീക്കി നമ്മെ-പാലനം ചെയ്യം താ൯ 

൩ ജീവനദി_യിന്നുറവാം-ദൈവശുദ്ധാത്മാവില് 
ഏവമിന്നു-സ്റാനമേല്ലാ൯--ആശയോട്ട--ചേരി൯ 
മേവിടി൯-അതി൯ കരയില്_ജീവവ്ൃക്ഷം_പോചെ 
ദേവന്നു മ-ഹത്പഫ്മലം-നല്ലിയെന്നും_വാഴി൯ 

൪: ശുദ്ധപരി-ശുദ്ധപരാ-അഭ്ഭതത്രി_യേകാ 
ഇഭ്ധരയിത_മര്യരെല്ലാം നി൯ സമതി പാ_ടീടാശ൯ 
സരൃവേദ_മെങ്ങുമറി__ഞ്ഞുന്നതത്തില്_വാഴാ൯ 
നിത്ൃനേ നീ-ചെയ്ു, കൃവ-ജന്നുമെന്നും_ത്തുമേന൯. 

൧൮ ഹിന്തുസ്മാ൯ ആദിതാഒം 15. 
പല്ലപി നം ി 

സമാധാനം-ഏകും യേശുക്രിസ്ക വേദാഗമങ്ങളില് കാണും പൊരുധം 
ഇവ൯ താ൯_ഇവ൯ താ൯  ജരുമ മാഠും പൊരു മറ കീറും പൊരുധം. 
ഇവനു താധ-ഇവന് താ൯ ൫ 

ചര ന, വാനഭടത൪ പാടി കൊണ്ടോട്ടവാ൯__ 
നമുക്കാനന്ദ ഭാനമണവാഭള. നിപ൯ അറിഞ്ഞോ൪ തേട്ടുവാ൯_ഇ ടയ൪ ക്രട്ടവാ൯ അനുക്രലനിവ൯_മനുദപാലനിവശ൯ 

ി ൨ 
്ം ദൈവകൂവ ചൊരിയും ദ്വാരമിപ൯ ദൈവീക പാറമേല് ശ്രീയേശു നാഥന് പരമ സാരമിവ൯_-നരനംക്രരമിപശ സഭയെ നാട്ടിനാ൯-കൂപയെ ക്ൂടിനാ൯ 

കി 
ഷിക 

ആദിനരന ചെയു പാപം അറ 
ത്തരുഗത്തനന്ദമായ്-അടിയാര്സ്വന്തമായ് 

൭ 
പരമാനന്ദ മോക്ഷവഷഴി കാട്ടിയെ താ൯ 
കടം വീട്ടിയെ താ൯൨മുടി ച്ചുടിയെ താന്. 

൧൯ നാഥനാമക്രിയ ആദിതാജം 19 
പല്ലപി 

സ്മൃതിച്ചീടടന്നേ൯ വീണു സ്കതിച്ചിട്ടുന്നേ൯-ഫൃങ്ങഠം 
അധിപനാം യേശുപിനെ സ്മൂതിചചീടടന്നേ൯ 

ചരണങ്ങറഥം 
൧ അതിശയമുള്ളവനെ സ്കൂതിച്ചീടടന്നേന്_സദാ 

അള വില്ലാ വല്ലഭനെ സ്മൃതിചീടടന്നേ൯ 
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അതിരഠറാഠ ഗുണവാനെ സ്മൂതിച്ചീടടന്നേ൯_ദയ 
അഖിലക്കും ചെയ്യുന്നോനെ സ്മതിച്ചീടു ന്നേ൯ 
ഗതി തരും നായകനെ സ്തൃതിച്ചിടുന്നേ൯-സീനാ 
1ഗിരിയിഷ്േത വന്നവനെ സ്മൃതിച്ചിടടന്നേ൯_ 
മതിമനസ്സാകെകൊണ്ടു സ്കൂതിച്ചിട്ടന്നേ൯-എന്െറ 
ഭമാലൊഷിക്ച പാദം ചേന്നു സ്തൂതിച്ചീടടന്നേ൯__ സ്മൃതി 

൨ അക്ഷയനെ പക്ഷമോട്ട സ്തൂതിച്ചിടടന്നേ൯-ധ്വ്നി_ 
ചാലേല്ലയ്യാ ._ചാടികൊണ്ടു സ്കൂതിച്ച് ടടന്നേ൯ 
രക്ഷാവഴി കാട്ടിയോനെ സ്തൃതിച്ചിട്ടന്നേ൯_ നിത്യ 
രക്ഷയി൯ കൊമ്പായവനെ സ്മൂതിച്ചിടടുന്നേ൯ 
സാക്ഷ്മിക്രടാതറിവോനെ സ്മൂതിച്ചിടടന്നേ൯-തനന്െറ 
സ്മൂകുള്ണമെങ്ങുമെത്തുന്നോനെ സ്മുതിച്ചിടുന്നേ൯ 
ലക്ഷ്ഷംപേരിലുത്തമനെ സ്കൂതിച്ചിട്ടുന്നേന്-ആറു 
ലക്ഷണെപ്പരാപരനെ സ്തൃതിച്ചിടടന്നേ൯._ 

൨ ധരണിയിന൯ു രക്ഷകനെ സ്മൃതിച്ചിടടുന്നേ൯_ബഫ്ു 
താഴ്ശയില് നടന്നവനെ സ്മൂതിച്ച് ടടുന്നേ൯ 
ചോര വിയത്തിറവനെ സ്മൂതിച്ചീടുന്നേ൯_കേണു 
'സാക്ട്രാംഗം വിണവനെ സ്തൂതിചീടുന്നേ൯ 
മരക്കുരിശേറിയോനെ സ്മൃതിചീടുന്നേ൯-ഐഴ്സ 
മൊഴി ചൊന്നു മരിച്ചോനെ സ്മതിചീടുന്നേ൯ 
മരണത്തെ വെന്നവനെ സ്കൃതിചിടടന്നേ൯--തന്െറ 
ദുമാണവരാര കണ്ടവനെ സ്കൃതിച്ച്ടടുന്നേ൯__ സ്മൃതി 

ര. കത്താക്കളി൯ കത്താവിനെ സ്മതിച്ചിടുന്നേ൯.നിതൃം 
കഴലിണ തൂണയെന്നു സ്മതിച്ചിടടുന്നേ൯ 
സ്ോത്രം ഭിനമേല്ല,ന്നോനെ സ്മൂതിചീടുന്നേ൯_ശുദ്ധ 
സൂവിശേഷനാവുദക്രടോനെ സ്കൂതിച്ചിട്ടന്നേ൯ 
പാത്രമാക്കി തീക്കന്നോനെ സ്മൃതിചചീട്ടന്നേന്_ജ്ഞാന 
പാട്ടുകഠക്കു നായകനെ സ്മൃതിച്ചീടുന്നേ൯ 

രാത്രിയും പകലുമെന്നും സ്കൃതിച്ച് ടടുന്നേ൯_നിനെറ ം 
രാജ്യമാക്കെന്നെ ദേവാ ! ഞാ൯ സ്മൂതിച്ചീടുന്നേ൯__ സ്മൃതി 

9) 8] 

൨0 ഉശേന। അടതാദഃ ചായ്യ്യ ൧) 

ന്റ 
പട്ടുവ 

യേശുദേവാ ! യേശുനായകാ ' ശ്രീയേശുനാഥാ ! 
യേശുദേവാ ! യേശുനായകാ ! 

ചരണങ്ങറം 
൧ ദഭാസരി$ന്നഴലൊഴിച്ചുടളില്_ആനന്ദമേകും 

യേശുവേ കൃപയിന്നഴകേ ! 

നാശലോകത്തിൽ മനുഷ്യ _നായുദിക്ചു മെയ്യെളിചം 

വം നീരി പവ്ൃതം. ൭, മതിമനസ്ധാകെകൊണ്ടു _: ബുദ്ധിയുടെയും മനസ്സിനെറയും 

പണ്ണുതയോടുക്ൂടി. ടും മാത് ഒഴി 5 ദുഃഖംതീത്തു. ൫. മാണവര്൪ ജു ശിഷ്ഷ്യ൪. 5. അ 

എത ൭ ദുഃഖം. 



സ്ോത്രഗിതങ്ങ 

വീശുമതി ശോഭയുക്കോരു- വെമിച്ചത്തി- 
ന്ന്ശനേ ! യേശുനായകനേ__ 

൨ ആയിരമായിരംവാനവ൨൪വണുമങ്ങും പതി. 
നായിരം പചേരിലുത്തമനേ 

കായമെട്ടുത്താദി- പാപമേറാതിനെ മാറദുവാനാ- 

സ്കായമറഠുള്ളോരു ക്ുഞ്ഞാടാ-യ്റ്ന്റില് വന്ന 
മന്നവനെ ! യേശുനാഥനേ 1__ 

൩ പാപമെല്ലാമൊഴിപ്പതിനാ_യ്റ്റിതാവിരനിന്നു 
താപമറഠേറാരാണയിനാലെ 
ശോഭനമായയദ്രയിട്ട_ കോരു പടച്ചട്ട നീട്ടെ- 

പന തിനായി_പന്ന യേശു പ്പിക്കും ചെയ്യു ! ശു 
ക്രിസ്ുനേ ! മഹാലൃരോഫിതാ- 

ര: പാതകനാകുന്ന സാത്താനെ ജയിപ്പതിന്നു 
ഷ്യദക്ുലശേഖരനായി 
ബേതലേമെന്നൂരതില് ദാവിദിനില്ലം തന്നില്ല 
കന്നിമരി തന്നുദരത്തിത വന്നു പിറന്ന 
യേശുമഹാരാജരാജനേ__ 

൫ ജ്ഞാനമറഠുമ്ലോരു ലോകത്തി_ന്നിരുള കഠഠി 

വാനരാജ്ൃത്തി൯ രഫസ്ൃയങ്ങഠം 

മാനവരിന്നുടജിലാകി ദ്(നമൊക്കെ ഭേദമാകി 
ഫി നരെ ചേത സുവിശേഷി_ച്ചെമിയവക്കു നി 
വന്ന യേശുവേ ! വ്വവാചകാ !__ 

൬ എളിയശിഷ്ൃക1മലനാത്മാവെ നല്ലുവാ൯ സ്വഗ്രു- 
സ്ഥ പിതാവി൯ വലമമന്ോോനേ ! 
വൂഴ്ടുവതായോരടിയനു നി൯ കഷഴലിണത്താരഭയമെന്നയ 
കരളലിഞ്ഞു കൃപയില് നടത്തി_ന്! വരുന്നേരം 
കനകലോകം ചേത്തൃകൊട്ളക__ 

തോടി 

പല്ലപി 
യേശുമഫേശനെ ഞാന് ചിന്തിപ്പതെ൯ 
ഉമ്ഭത്തിന്നാനന്ദമേ__ 

൨൧ 

ച്വനണങഞ്ഞം 

രേംശനുടെ തിരുസന്നിധി ചേന്നിനി 
വിശ്രമം ചെയ്യ തന്െറതിരു മുഖം 
കാണ്ടതത്യാനന്ദമെ__ 

൨ 

വാനസൈന്ൃങ്ങള്ക്കും മാനുക്ഷജാതിക്കും 
നമില്ലാതെ നിന്നെ വണ്ണിക്കുവാ൯ 
സാദ്ധൃമതാകയില്ല__ 

3. അമലനാത്മാവു വിശുദ്ധാത്മാവു. 

ഹി; 

 മാനുഷ്വരക്ഷകാ നിന്നുടെ നാമംപോല്, 
; വാനിലും (ഭൂമിയിലും ഇല്ലേ ഒരു 
നാമം നിനപ്പതിന്നു__ 

രം 

! ഉളം നൂറുങ്ങിയോക്കുള്ള പ്രത്യാശയും 
നല്ല പ്രന്ധാദവും നീ സവ്വേശ്വരാ 
' സൌമൃതയുഭഭവകെ__ 

ല് ൫ 

ഏത്ര ദയാപര൯ വീഴ്ഴന്നവകേശു 
' ഏത്ര നല്ല ഗുണവാസ തേടിട്ടുന്ന 
മതൃൃഗണങ്ങശക്കു താ൯൨ 

വ് 

യേശൂ 

യേശു 

യേശു 

വേഗ 
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ന്ദ 

കണ്ടീട്ടം മാനവക്െന്തൊരാ ഫ്ലാദം നി 
ഉണ്ടോനാവും പേനയും വണ്ണ്ണിക്കുവാ൯ 

502405 ൨൦ ചട; 

ടു 

യ്േേവി൯ സ്നേഹമതെന്തെന്നു ചൊല്ലുവാ൯ 
ആസ്വദിച്ചോകല്ലാതെ മഠറാക്കുമ- 

ആ നല്ല സന്ദദത്തെ__  സാദ്യൃമറിഞ്ഞീട്ടവാ൯__ 

൨൨ കൌശിക ആദിതാജം 22 

പല്പപി ൽ; [ഏെരു 
മല്ലനാം പിശാചിനെ ജയിച്ച നാമം-- 

ശ്രീയേശുനാമമേ തിരുനാമം__ഇതു 
മു അല്ലലെല്ലാം തന് ശിരസ്സിലേററ നാമം 

ഭ്രലോകമെങ്ങും മോദം നല്ല,ം നാമം 

൫ വൂ ചനണങഞ്ഞങഠം 
ജീവനെ പാപികശക്കായ്ചൊരിഞ്ഞനാമം 

പാപികളമെരക്ഷചെയ്യുംഭിവൃനാമം-പരി- | 
റ യാശ്വ; നാമ താപികഠംകാശ്വാസം നല്ലം തിരുനാമം 1] ജീവനെ നല്ലിയാശ്വസിപ്പിചനാമം 

൨ ൬ 

പാപഭാരം നീകീട്ടം വിശുദ്ധനാമം-പാപ നിത്ൃമോക്ഷപ്പാതയെ തുറന്നനാമം-തന്൯െറ 

ബന്ധനം തകത്തീടടന്ന സതൃനാമം  സത്ൃഭക്തരില് പ്രമോദം നല്ലം നാമം 

[ഏനെറ വി [തനെ 
എന്നിലെ പാപങ്ങളെല്ലാം തീത്ത നാമം | അക്ഷ്ഷയാത്മമാരി ചൊരിഞ്ഞ് ടും നാമം 

മന്ദബുദ്ധി നിക്കി ശുദ്ധി ചെയു; നാമം | 1വക്ഷസ്സ്ിത പ്രജകമെ ച്ചമക്കുംനാഥം, 

൩ 

ചെയ്യുരുടിി 23 ആദിതാടം 

ചവി പച്ല്രവ 

യേശുവേ ; തിരുനാമമെത്ര മധുരം 

ഭമീയിലഗതിക്കെ൯-യേശുവേ! 

ച്ചരണങ്ങഥം 
ആശ്വസം യേശൂഭവാ൯ ആരോഗൃം രോഗിക്കഭജില് 

ളി യേ 
വിശ്വേ ബന്ധു നീയെന്നേ-വേറാരും ഇല്ലേ സ്വാമി! ശൂ 

ഖേദം ഒഴിക്കും ഭവാ൯-ഭിതി അകറഠും ഭവാനു 
യ്യശു. 

താതന് മാതാവും ഭവാ൯-നിതൃം അടിമെക്കല്ലൊ--- യേശു 

മന്നാ ! മന്നായും ഭവാ൯-എന്നാചായ്യ൯ രാജന് നി 

ഫന്നും സഖി ജീവന് നീ-എന് ഭാഗ്യവും നീയല്ലോ യേശു, 

സദേ.തമേ മലയേ !_എ൯ ഖേടയം വഴി നീ 

എന് കത്താവേ ഭത്താവേ-എ൯ ജീവനും ഇടയന--- യേശൂ 

നി 
ി 

റിക്കേപം ലക്ഷ്യം ഭവാ൯-രക്ഷാസ്ഥലം ശിരസ്സ്റേ! 
ി 

രക്ഷ്ാകര൯ ഗുരുവേ !--സാക്ഷമി മദ്ധ്യസ്ഥനും നി യേശൂ 

3 എന്നില് നിന്നെ സ്തൂതിപ്പാ൯- ഒന്നും ത്രാണിയിങ്ങില്ലേ 

നിന്നെ വന്നു കട്ടെന്നും-നന്നെ പാടും അടിയന് യേശൂ 

1. വക്ഷസ്സില് -- മാവ്യില്. 



സ്യോത്രഗിതങ്ങറ്ം 

അത്തരുക്രടാതെ കത്താ_ചേത്ത്ടേണം അങ്ങെന്നെ 
മുത്യു ടി കരിലാക്യാമേ പ്രിയന് 

൮ നിത്ചം അഗതി തിരു-സ്ലോത്രം സ്വഗ്രറേ ധ്വനിപ്പാ൯ 
സത്ചൃം വിടാതെ ഓടി-എത്തും തിരുകൂപയാല്__ 

എ 

10 

യ്േശു 

യ്യേശു 

൨൪൧ ധനാസി 

പല്ലപി 
യേശു എന്നു നാമമേ__ലോകം 
എങ്ങും വിശേഷ നാമമേ 

നാശമുണ്ടാക്കംപാപ-നാശംവരുത്താ൯ പര 
മേശ൯ ജഗത്തിരുമരൃ-വേഷംധരിച്വന്നു 

ച്രണങ്ങധം 

മുന്നം ഗ്ര്രിയേത വിണ്ണ്ഭ്ൂത൯__ചൊന്ന 
മോക്ഷനിമ്മിതനാമമേ 

കന്നിമധിയംകേട്ട 

കാത്തിരുന്നു വിളിച്ച 
മന്നിടത്തെങ്ങും ഭാഗ്യം 
വരുത്തും വല്ലഭനാമം__ യേശു 

24 ആദിതാജം 
൩ 

മന്ന൪ ചക്രവത്തികമു.ം_വാക്കി 
വന്ദിചീടും മഹാ നാമം 
വിണ്ണില് ഗീതത്തിന൯ു നാമം 
വേദാന്തസാരനാമം 
പൃണ്ടൃം പെരുത്ത നാമം 
ഭൂവിരു പ്രകാശനാമം__ 

രം 

വിണ്ദമണ്ണൂം ചേത്തിട്ടം നാമം__ജപം 
വിണ്ണിത കൊണ്ടാട്ടന്ന നാമം 
നന്മനിധിപരനിത 
സ്യായം നിതി കൂപെക്കും 
ഉ ണയാം സുക്ഷിയായി 
ഉയന്നു തൂത്ങിയ നാമം 

യേശു 

യേശു 
൨ 

൫ ആക്കും ചൊല്ലാകുന്ന നാമം-ഛങ്ങും കരുനെഞ്ചുടെ ക്കന, നാമം_കമ൩_ ആരാധിപ്പാനുള്ള നാമം 
ക്കാടാകെ വെട്ടുന്ന നാമം പേഡ്ല്ം പേയിപടെക്കും 
എന്നും പുതിയതുപോല് ഭീതി ചേക്കുന്ന നാമം  ഏഠെ മധൂരനാമം മൂഖ്വപാപികമക്കും പി. തന്നില് പല സാരങ്ങറം മോക്ഷം നല്ല്ന്ന നാമം. 
ധരിച്ചിരിക്കുന്ന നാമം__ യ്യേശു 

ത്ത. വി 

൨൫൭ അനന്ദഭൈരപി 
ആദിതാളം 22 

പല്ലപി സ്കൃതിപ്പിനു ! സ്മൂതിപ്പിനു ! യേശുദേവനെ. ഹല്ലെല്ലയ്യ പാടി സ്മൂതിപ്പി൯ ! സ്തൃതിപ്പില് ! യേശുദേവനെ 

സ്കൃതിപ്പില് ലോകത്തി 
അധി; 

൧ കരുണാനിറ 

കരളലിഞ്ഞു കേ 

അനുപച്ചപി 
പാപത്തെ നിക്കുവാ പനായഷ്ക്കുന്ന--ഭദൈവകുഞ്ഞാടിനെ__ 

ചവ ൪രണങ്ങറാം 
ഞ്ഞ കണ്ണ്ണള്ളോനവ൯_ത 

ടം കാതുമ്ദോോന്൯_ 

ശിരസ്സുകൊണ്ടു ഷ-മന്നൊഴിപ്പതിന്നു ക്രിശെട്ടത്തു ഗോല്._ശഗോഥാ 
വഷിയും സത്വും ജ് വനുമിപ൭ വഷിയുമാശ്വാസ മേകുമേയവ൯._പാപച്ചു 

സ്മൂതി 

൯ ജനത്തിൽ കുരച്ചിരു 
ലോകപാപക്ട്മടിനെ 

വിര പോയോ സ്കൂതി ന-അവനരികിര വരുപിശ 
മടൊഴിച്ചവ൯ 
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മഴയും മഞ്ഞും പെയ്യുമ്പോലുഭജില് കൂവ 

പൊകഴിയുമേ മേഘ.ത്തൂണ്ടില്നിന്നു പാടി__ 

൩൨ മരിച്ചവരിതനിന്നാല്യം ജനിചവന്_ദമിരാജാക്കന്മാരെ 

ഭരിചവാഴ്ചമേകനായക൯--നമൊ സ്നേഫീചവ൯ തിരു. 

ച്ലോരയില് കഴ്ഴകി.-നമ്മെയെല്ലാം ശുദ്ധി-- 

കരിച വിശ്വസ്മ-സാക്ഷിയെ നിനെഷു--- 

൭. ഏഴ പൊ൯നിലവിള.ക്ുകമു.ടജില്.നിലയങ്കി ധരികും 

ഏഴ നക്ഷത്രം വലങ്കയ്യിലും മാവ്യിത പൊന്ക്ച ഏണ്ടെ൦ 

വായിലിരുമുനവാമുമഗ്നിജ്വാല 

പോലെ കണ്ണൂമുലം മാനവ മകനെ. 

൫ കാലകമുലയില് കാഷിപ്പഴ്പ്പിച-നല്ല പിചളഒ്ലയൊത്തതും 

ചേലോട്ട മുഖഭാവമാദിതൃ൯-ശക്തിയോടു പ്രകാശിക്കും 

പോലെയും തലമുടി ധവളപ്പഞ്ഞി 

പോലെയുമിരിക്കു-ന്ന ദൈവപുത്രനെ 

വലരെ വെടത്തിന്നിരചിലലൊത്തതും-ശവക്ുല്ലറയില്നിന്നു 

വെമിയെ മരിച്ചോരുയിത്മുവരുവാനാ-യൃക്കവല്ലഭമുടടമം 

ഏമളിയജനം ചെ-വിക്കൊഗവതുമായ 

വലിയ ഗംഭിര-ശബ്ദമുമ്മോനെ-- 

ദ 

൭ വലിയ ദൈവഭ്ൃതസെഠ ശബ്ദവും-ദേവകാഫല.വും തസെറ 

പിക്ിയോടിടകലന്൯ മുഴങ്ങവെ_വാനലോകത്തിതനിന്നേശു 

4 ജ്വലിക്ഷമഗിമേഘ-ത്തീല് വെള്പ്പെട്ടം 

കലങ്ങും ഭുക്ഷൂര ത_ഡകലാനന്ദിക്കും-- 

മന്നവമന്നനാകുന്ന മശിഫായെ-മഹാസേനയി കത്തനേ 

മണ്ണൂം വിണ്ണും പടചവനെ മനുവേലെ_മനനന്ദനനെ പര-- 

നന൯നനെ മരി_നന൯നനനെ രാജ 

നന്മനനെ നിങ്ങം_നന്ദിയോഴടു പാടി. 

പാടി സ്തൂതിപ്പി൯ യേശുവെ_യേശുനാമത്തിന്നു ജയം 
। 

൮ 

ന് ഹല്ലെല്യാ 

അജ്ലെലെല്ലാമവനക്ലെകുമയുമെ-യ
േശുരാജാവിന്നോശന്ന 

നല്പവനാമ്്ക് നാഥ൯ വരും സവ്വ 

വല്ലഭ ! യേശുവേ-വേഗം വരേണ
മേ 

ചെഞ്ഞുരുടി ആദിതാദം 

പല്ലപി 

സ്യോത്രം ചെയ്യിടടുവേനു 

ക്രിസ്മയേശുവെ ! ഞാ൯ 

നിരതം ദേവാ ' നീ തുണ ചെഴ്യാത-൭ ചഡ്യാത-- 

ചചരണങ്ദധം 

ഭൂരിതങ്ങഗം അവ൯ ത൯൨കുരുതിയിര കഴകി 

തിരരക്തത്താലെ൯ന രക്മ്ധ-൭ ചയ്യാ൯-ചെയ്യാ൯-- 

൨ ധരിത്രിയീപനത്തിത-തിരുകൂപാ ഗുണത്താത് 

കിത് നിന്നുപദേശം-ചൊന്നാ൯-
ചൊന്നാ൯--- 

ദ 

അരി 

സ്തൂതി 

സ്മൃതി 

സ്മൃതി. 

സ്മൃതി 

സ്പൂതി 

സ്മൂതി 

26 

യേശു 

യേശു 

യേശു 



രം 

3 

[ര] 

൨൭ 

സ്യോത്രഗീതങ്ങദം 10 

സ്മൃതിച്ചേശുഗുരുവെ-ഭജിച്ചിങ്റ വസിച്ചാത് 
നശിഷ്യപോകാതെ മോക്ഷം-ചേരാം_ചേരാം_. ആര്കം 
ക്രിസ്പവി൯ നാമം_മാത്രമെ൯ ഗാനം 
മുത്യുപി൯ നേരംവരെ-എന്നും-എന്നും__ ലോക. 
3ധരണിവിട്ടുയരെ_പരനെ കണ്ടവനെ 
മരണത്തി൯പിമ്പും സ്നോത്രം--ചെയ്യയേ൯__ എന്നും 
മേഘംപോലസംഖ്യം_മോക്ഷ ചോകസംഫഘം 
രാഗം പാടുന്നു ക്രിസ്പി൯-സ്പോത്രം-സ്പോത്രം__ എന്നും 
പൊ൯മുടികലെത്ത൯_സന്നിധൌ നിരത്തി 
മന്നവദമന്ന൪ സ്നോത്രം-ചെയ്യും--എന്നും___ 

മോക്ക്വേ 
അവരോടു പരനെ-.അനുഭിനം സ്മൂതിപ്പേ൯ 
മനുവേലെ൯ു മുണയായാത-ഭാധൃം-ഭാഗൃം__ യേശു 
നിത്വപിതാപേ.സതൃസുതാത്മാ 
സ്നോത്രംനിനകെന്നേക്കും-ആമെന്൯_ആമെ൯__ 

ദേവാ 

ല്ല! 
൦7 ഡപ്പാ ആദ്താജം 2 

പല്ലവി 
സ്മൃതിതിങ്ങിയ_പരമണ്ഡച സുവിശേഷകനാമം 
ശുഭമംഗല-മതിസംഭ്രമ സൂഖശോഭ൩_ക്ഷേമം 

ക 

വണങ്ങാം 
കരുണാകര-തിരുമാവ്വിനു വരദഷണ_ദേപ൯ 
ധരണിനര_നുയിരാല് ഉയി_രരുമൂം നര_ജീവ൯__ സതി 

ലി അതിസുന്ദര_ശുഭശോഭന മഹിമമുടി-ച്ചട൯ 
ക്ഷിതിമണ്ഡല-ഭുരിതംപ്രതി_വനമുംമുടി.ച്ചുട൯__ 

സൂത്സു 
0 പവനങ്ങദെ -ഞൊടികൊണ്ടെല വരുമൂം ബല_മടയോ൯ 

വനെ തല.-അടവാ൯ ഇട കിടയാതവ൯._ആ യോ൯__ സ്തൂതി 
പരിശുദ്ധത-കൂപ സത്ചൃ സുഭാധ്യാദിപി_മൂചം 
മരണത്തിനു.വിധിപെട്ടവ_നുയിരേകിയ_കോചം__ 

സ്കൂതി 
വൃബ്തമാനുഷര്൪ടൂതരോട്ടു ഖൃ-ക്കം ഉന്നത-വാഫന൯ 

ി 
ലം ുണ്മൃഹ।(നരോ.-ശാനപാടി ഗ൨മീച്ച ഗഭ്ൂഭ-വാഹഫനന്൯൨_ സ്തൂതി ബലിഫ്ജക.-മളഖിലങ്ങടെ -(്രതിരൂപ൯ അ_രൂപ൯ 

കലഷം നര-നൊഷഴിവാ൯ നര_ബച്ചി മതൃസ്വരൂപ൯__ സൂതി, 
പി 

സുരുട്വ ആദിതാടും 248, 
പല്ലവി 

ദേവനന്ദനാ വന്ദനം..ജിവനാഥനാം 
ദേവനന്ദനാ വന്ദനം 

ത്തുള്ള ല് നാ ളു 1, ഗാനം പാട്ടു. 8. ധരണ്ടി_ ഭൂമീ. 
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ദേപനഷനനേ പി_താവി൯ വലഭാഗത്തില് 

മേവിക്കൊണ്ടു ദിനവും-ദിവൃ സ്മൂതികമേ ക്കും. ദേവ 

ചരണങ്ങഥം 

൧ കസ്പാനന്ദനാ വന്ദനം-ഭൂതലെ വന്ന 

ഉന്നതാ ധിപാ വന്ദനം 

മന്നില് ഭുരിതം എഏണ്ടുഴന്നു പരിതാപപ്പെ- 
ട്ടന്ന മനുജരെക്ക-നിഞ്ഞു വിണ്ടുകൊണ്ടൊരു__ ദേവ 

൨ ഘഷോരസപ്ലുമാം സാത്താന൯െറ-ശിരസ്സു ചത. 

ച്വൌരു നാഥനേ വന്ദനം 
കരൂരപേദനയേറരു-കുരിശിത മരിച്ചയിത്തു 

പാരം ബധഥ്രമാനം ഘഎണ്ടാരോഫണമായോനേ-_ ദേവ 

൩൨ പേദകാരണെ കത്തനേ-സവ്വലോകമങ്ങശ- 

കാദികാരണാ വന്ദനം 

ലൂതക്കുര മനുജരിശ_ജാതിക്കുമധിപനായി 

നീതിയോട്ട് ഭരണം-ചെയ്യരുഭൂന്നവനാം--- ദേവ 

പ കരുണനിറഞ്ഞ കത്താവേ- അശുദ്ധി നീക്കാന് 

ഉറവ തുറന്ന ഭത്താവേ 

ദുരിതമൊഴഷഴിചെങ്ങളെ.യരികിരു വിളിച്ചകൃപാ- 

പരമങ്ങാം തന്നീട്ടവാ൯ നിശകരള ലിഞ്ഞിടണമ__ ദേവ 

൨൯ പുന്നാഗവരാളി ആദിതാജം റി 
പല്ലപി ൨ ആഭദിയായനാദിയായ് 

നം അരൂപിയായ് സ്വരൂപിയായി 
ഭപദേവനേ : 3നമൊയ്തു നീതിഫ്ണ്ണജ്യോതിസ്സായ് 
.ദേപജാതനേ ! നമൊസ്തു ര്; നിരന്തസവ്യനാഥനായ്- ഒരു __ദേ൨, 

ദേവ ആവിയെ : നമൊ-- 

അനുപല്ലവി ൩ ആറുലക്ഷണം തികഞ്ഞു 

൭ ജീപവാപിയെ യഫോവ 
വേറഠില്ലാ അനന്തമേ 

അല്ാഓമേഗാ നമൊസ്മൂ__ദേവ ണന; പിറന്നു ചത്തു- 
യിത്തു ആദിഅനന്തമേ-ഒരു__ദേ൨ 

ച്ചരണങ്ങഥം 

൧ മൂവരായരൂപിയായ് മു൯ രം സ്നേഹമായ $സ്വയംഭളവായ് 

ആദി ആദി കാലം വാഴ്ചം €സീമയററ നന്മയേ 

ദുപാപനാവ് ! “അമലാ ദേഹികാഠംക്കു വിണ്ടു മോക്ഷ 

പരാപരാ ഭയാപരാ-ഒരു---ദേവ ജന്മം ഏകും അമ്മയേ ഒരു ദേവ 

ന്ന ന പി 

2. നമൊസ്തു -- സ്യോത്രം ഉണ്ടാകട്ടെ. 2. ജീവവാപി ട- ജീവന്െറ ഉറവം (ക്കമം. 

ഭു. പാവനാവീ ൭ പരിശുദ്ധാത്മാവു. $. അമലാ -- പരിശുദ്ധനേ. 5. സ്വയംഭൂ: ത 

നായിരിക്കുന്നവ൯. 6. സീമയററ ൭. അതിരില്ലാത്ത. 



സ്പോത്രഗി തത്ഞുറ്റ , 

൨0 പല്ലപി പു 
യേശുവിനെ സൂതി നീ എ൯ മനമേ  യെദശചേ.-മരിഷ്ടയിൽ - ശ്രേയസ്സോടു ധ 

| രി യേശുവിനെ സ്മൃതി നീ-ക്രിസ്തൂ__ രിച്ച 
| ര ] 

ച്ചരണങ്ങഥം  പാപികംം_ക്രുംം തരു-വാനിഫ-വസിച്ച 
നാശമി-ല്ലാ സ്വശ്ശ--വാസിയാം-ദൈവ  ദിീപവ_ഴിയെ നരകായിഫ-തെളിച്ച__ 
നന്ദന-നാം പര -മേശ്വരനായ_. | ൫ 

൭. ബോധിച്ച-സകലവും-സാധിച്ചി_ടാനും 
നാക്രദദ-നരക ത്രി-ലോക സ്രക്ക്രാ-നര മോദിച_രക്ഷ സംപാദിച്ചിടാന൯ും__ 
ഭേഹികഠം_കൊരുനവലോകമ_ണ്ടാക്കം_ ന 

൨൨ വേദവ-ചനപ്പൊരുശ-ബോധമാ-വാന്ദം 
ബതലെ.-ജനിച്ച ൩സ്രേതമേ വളന്ന ബാധക-വൈരി നി_പാത_നാവാന്ദം 

൧ ഷ്ട്യാല് രൂപകതാജം 31 
പല്ലപി 

യേശുവേ! യേശുവേ! ത്രി_ലോകരാജനേ ! 
ഫഹോശന്നാ-സ്വല്ലോകരാജു-ന്നാലേല്യൂയ്യാ-_ 
യേശുവേ! യേശുവേ ! ത്രി_ലോകരാജുനേ ! 

ചവരനങഞങ്ങലാ നി 
എ നാശമോ സന്താപമോ നി_ലിടാതെ നി൯൨മഫി_ 

മാസനെ സദാ ഭരിക്കും-നിതൃരാജനേ__ യേശു 
൨ കോടി കോടി ദൂത൪ ഗീതം_പാടി വാക്ക്ലിടും-.ഏന്നും 

മോടിയായ്ക്റി൯ പാദെ ദാസ൪_ക്രടി ആത്രിടും__ യേശു 
൯൩. ഭൂഡ്മരാം നരക്കു മോക്ഷം.-തേടിയ 1പുരാ൯_ ബാല൪ 

പാടടവാ൯ രക്ഷാസന്തോഷം_നേടിയ മഹാ ഡ്യേശു രം ആദിയും അനാദിയും നീ_ജോതിമയമേ_ മര്ൃ 
ജാതികളെല്ലാരും വന്നാ_രാധനം ചെയ്യും യേശു ൫ ദ്ൃതങ്ങഗം ലോകങ്ങാം സ്തക്യി-മാനുഷമക്കാം_സവ്ൃ 
ദുതരും സ്വ൪ലോകരെല്ലാം-വാഴ്കീടടമെന്നും__ യേശു ്് 

ണി 

൨൨ സുരുട്ടി ആദിതാഃം 39 
പല്ലവ 

ശ്രീയേശു-നാഥനെന്നും-ജയ്മംഗ.-ലം__സത്യയ 
ത്രിലോക-ദേവനെന്നും_ശുഭമംഗ_ലം 

അനുപല്ലപി 
ഭൂലോകത്തെ ചമെചച-ത്രിലോക് ദൈവസുതാ | ക്രിസ്നേശു._ നാഥനെന്നും-ഭസംസ്തൃതി ഭ_വിക്ക ആമേ൯__ ശ്രീ 
നടപ്പാത 

(ര 
1, പൃൂരാ൯ - ദൈവം. ചം സംസ്കതി... നല്ല സ്മൃതി. 



൨൩൨൩ പല്ലപ | 

ഒട 0 2മഷട 

ചരണങ്ങഥം 

൧ ആഭിയുട൯-അന്തവുമി-ല്ലാത്തവന്നു-മംഗലം 
ആദിയോ ദുരിതമോ യി-ല്ലാത്തവനു_മംഗലം 
നീതിസൂയ്യ-നായവന്നു ജോതിമയ_നായവന്നു 
ഖേദഹരം-ചെയ്യവന്നു-ദ്ൂതലത്തി_ലിന്നുമെന്നും__ 

൨ പാതക_നി-വാരണര്ന്ന-നാരത ,ം-മംഗലം 
നീതിയെ നി വ്ൃത്തിചെയു--കത്തനെന്നും മംഗലം 
ആദിമാന൯ു-ഷ൯ പിഴച്ച-പാതകത്തെ- ഓഫരിച്ച 

ഭൂതലത്തി ന്നായി കക്ട_-പേദനയെ-ല്ലാം സഹിച്ച 

൩ ശത്രരവാം പിശാചിനെ ജ.--യിച്ചവന്നു.മംഗലം 

മൃത്യുവെ ജു_യിച്ച്യിത്തെ-ഴന്നവന്നു-മംഗലം 

സ്വസ്ഥാനം-ചേനാവന്നു-.വിസ്കാരം-ചെയ്തുതിന്നു 

തതുസ്ഥാന_പ്രഭാവത്തോ-ടിക്ഷിതി വരുന്നവന്നു_ 

൭. ഭൈവമാം പി-താവിനിന്നു-മെന്നും ഭിവൃയ-മംഗലം 

ദൈവസുത൯-ആവികിന്നു- മെന്നും സ്മൃതൃ-മംഗലം 

ദൈവതാത-പുത്രനാവി-ക്കേവരാലു-മിധയമെങ്ങും 

ജീപകാല_മൊക്കെ എന്നും-2ഭാവൂകം ഭവിക് ആമേ൯__ 

നത്തില് 

€ ഫാ! ക്രടി നാമെല്ലാരും ചേന്നു 

പുക കൊണ്ടാടണം.-സ്വഗ്ഗു 

പാതിലാകും യേശുനാഥനെ 

വാക്ര്രിപ്പാടെണം 

ചച൪ണങ്ദധഥം 

ച വേദനപ്പെടടം ഏഴകശക്കഴലു ത്രുവാ൯-വന്നു 

ുമേദിനിയതിത മനഷ്യോവതാരസ ആയിതാ-- 

൨ പാനവ൪ പാക്ക്ിപ്പാടുന്ന കത്തനായ താ൯.-ുക്ള 

മാനവന ഈടേ റുവാ൯ ഒരടിമയായിതാ-- 

൩൨ ആദരവറടു ഭൂമിയില് വെഠിയരാം നര൪-മര-- 

ണൊധികലൊഴിവതിന്നു താണു ദേവനും-- 

൭: സേനകളി൯ അധിപതി തഅവനെന്നാകിലും-നര 

ജീപനെഃഥ് ലാ൯ അവ൯ തന്നുയിരിനെ പിട്ടാ൯-_- 

൫ ദാരുണ മരണാധിയെ മരിച്ചമത്തിനാ൯-ഭ- 

മണ്ഡലത്തിതനിന്നുയിത്തു പിണ്ണിലെത്തിനാ൯-- 

൬ പാപികമശക്കെ പിതാപിനോടിരന്നു മോചനം-നിടഃ 

പാദസേവകജനങ്ങഥെ രക് ചെയ്യുന്നോസ--- 
ഷിനി 

കം അനാരതം -- എല്ലായ്യ്യോഷ്ചം. 3. ഭാവുകം 5. ടാശ്ൃംം ടൂ, മേദിനി 6 

മീളാ൯ :- രക്ഷിപ്പാ൯. 5. ദാരുണ ൭ ഭയങ്കരമായം 



സ്നോത്രഗിതങ്ങഥ 

വി കല്യാണി ഏകതാഭഒം 34. 

സ്പനോത്രം യേശുനാഥനേ . മനുവേലനേ ! മനുവേലനേ! 

ച്രണങ്ങധം 

൧ പാത്രഫ്ന-നാകുമെന്നെ-പാത്തു നി൯ ക-യ്യാലണെഷ് 
ചേത്തൃകൊണ്ടെ_-സെറ ദുരിതം_തീത്യ്ു രക്ഷി_ക്കേണമേ__ സ്ലോത്രം 

൨ പിണ്ണിലുമ്-മണ്ണിലും നീ-യെന്നപോലാ-രുഭഭമഹോ 
ഉന്നതനാ-കുന്ന യേശുൂ-മന്നവരില്-മന്നനേ 1__ സ്പ്ോത്രം 

൩. പൊന്നുലോകം തന്നിതനിന്നു_വന്ന ജീവ_നാഥനേ 
ഏന്നപേക്കഡ്റ്രീന്നു ചെവി_തന്നു കേട്ടി_ടേണമേ__ സ്പോത്രം 

ര: പാരമ_ലോട്ടഴലും-പാപിയാമെ-ന്നെ വെടിഞ്ഞു 
ടൂരവെ പോയീടരുതേ-ദാവിഭിന൯ു കുരാര൩നേ_ സ്ലോത്രര, 

൫ താതനേ! എ൯-നാഥനേപാതക൪ സ്വമ്കേതമേ 

സ്തിയോടെ- ഭൂതലം വാ-ണിട്ടവാ൯ വ_രേണമേ__ സ്നോത്ര 

൨൫ കൌശിക (കയാല്) ആദിതാളം 3 

പല്ലുപി 

ശ്ര്യേശുദേവാ സ്മൃതി നിനക്ക__അതി 
പ്ര്തിയോടനുദിനം ൭ ചയ്യീടടവേ൯ ക, 

ചരണങ്ങഥം 

൦ ര. [സ്വശ്ലെ 
നിത്യവും ദദൂ-ത ഗണാദികളാത-_.ബഗു ഭൂത്യൂുവെ ജയി-ച്ചതിഘോഷത്തോടെ__ 
ഭക്തിഘവ്യം സ്മൂതി-ലഭിചിടുന്ന__ ശ്രീ | ശക്തിയോടകം വൃക്ക-വസിചീടടന്ന_ ശ്രീ 

൨ ൫ 
മാനവവേ_ഷം വന്നു ധരിചൂ__അപ അന്നവസ്ത്രാ-ദികഠ നരകി എന്നും_എന്നെ 
മാനം ഏനിക്കായ്-സഹിച്ചവനാം_- ശ്രീ । നന്നേ സൂക്ഷിച്ച പരിപാലിക്കുന്ന ശ്രീ 

ച് 
൩. 

൬ 
എ൯ഭുരിതം-നിമിത്തം നിന്തിരു_1നിണം | രക്ഷകാ തീരു_നാമം കിത്തിച്ച്ടാ൯__മമ 
ചിന്തി വ൯രുരിതം-ഏററവനാം__ ശ്രീ പക്ഷമോടരുമു.ക-ആശിസ്സുക__ ശ്ര 

൩൨൬ പല്ലപി 36 
മാനസമേ ശ്രി-യേശുവെഭജ നീ 
മതികെട്ട പോകാതെ 

ചരണങ്ങറം 
ക 

തു മന്നവമന്നവ-നുന്നത ന 
യക | ബേതലപൃരിയതി_ ലൊരു പശുശാലേ നന്ദനനാം മന൯ു൨വേലനെ എന്നും__ | യ്യൂദജയായൊരു_നാരിയിഅ ജനിച്ചോ൯ 

ക. കം 

1, നിണം രക്തം. 8, ആശിസ്സസു : അനുഗ്രഹം, 



ട്ര) ട00ട ൨൩ ല്ലാ 

] | 

പാരിടരുടെ പര-മാധിക തീച്പാ൯ നരകാരിക്ടുത-തീത്തുടനെ മുന 
ശ്രുരതയേറിന-വേദന സഹിച്ചോ൯__ അരുഗംപോല്ത മൂന്നാം-ദിവസമുയിത്തേ- 

ര്ധ | ൬ 

യെരുശലെംനഗരിയി-ലയയിരു വെടിഞ്ഞു | നരരിപുവരനെ-ജയിച്ചതി ഘോഷം 
ഒരു കുരിശതില-ങ്ങേറി മരിച്ചോ൯__' പരമണ്ഡലമതി_ലേറിയിരിപ്പോ൯__ 

൩൭) റ ഖണ്ഡത്ഷശ 4 3” 

ടെ നൂ. ' ൫ [രിച്ചവറ 

അഖിലേശനന്ദനനു-അഖിലാണ്ഡനായക | ഘനപീഡ്ധ എഏണ്ടവനു_കാല്വരിയില് മ 

അഖിലഗണമുടയോരു-പരമേശനു [വന | ദിനമ്മൂന്നിലുയിത്തെഴുന്നു വന്ന പരനു [0 

ഇഫലോകമതില് മനുജ_മകനരയിവന്ന- കനകതലമെഴ്ചന്നുപിതൂ-വലമമന്നുമദ്ധയസ൩ 

സകലാധികാരമുട-മനുവേലനു കനിവിനോടു ചെയ്യുന്ന_മനുവേലനു 

ജുയമംഗല.ം നിത്യ-ശുഭമംഗഭലം ജയമംഗളം നിതൃ_ശുഭമംഗളം 

൨ 4 [ലും "൬ [ലിച്ചിടഒ ജ് 

ഭുരിതാഴിയതിര വിണു_പരിതാപമോടുഴ- | കാഹള ങ്ങംധ്വനിച്ചിടവപെ_മേഘാഗ്നിജ 

നരരരോടുപെരുതായ--കരുണഘണ്ടു [ന൯ടെ | വേഗമോടു ദൂതഗണും-പാഞ്ഞു വരവെ 

ക്രമ ലിഞ്ഞുകനകതല-മതിതമരുവുംതാത- ലോകാവസാനമതിത_മേഘഷങ്ങളിത കേട 

തിരുമാവ്വ് വിട്ടോരു--മന൯ുവേലനു സൂഷ്യനെപ്പോലെ വരും-മനുവേലനു 

ജുയമംഗലം നിതൃ-ശുൂഭമംഗഭ.ം ' . | ജയമംഗലം നിതൃ-ശുഭമംഗലം 

[ ല് [തലേം ി [ത്തി [ 
ശത്രരവാം സാത്താനെ.കെട്ടിവരിഞ്ഞാഴ- 

പൃരിയില്്തിരുവവതാരം ചെഡ്യവന്ന്[് മില് ടട. ന ര | 

പരിചോട്ടപന്തിരുവ-രോടുംയ്യൂദനഗരിക- 
ഇഭ്ധരയെ റുതുതാക്കി-ഭക്തരരോടിങ്ങാ- 

തിരുമൊഴികാം പൊഴ്।ഞ്ഞോരു-മനുവേല ന്യ ലം: 
ളം നിതൃ_ശുഭമംഗമം: നു ജയമംഗലം നത്യ-ശുഭമംഗളം 

ധാരണൊിയതിലെളിയോരു “നരനായി ബേ. 

ര യം 

കുഷ്യരോഗങ്ങളെ.യും-.പൊട്ടിയ ക്കെ പരമസുതരായോക്കു.--പാരിടമടക്കിയും 

ഠും പല ദിന-മുഷേകോരെയും പരമസാലേംവുരി-പാരതിലിഠക്കിയും 

മററും സുഖമാകി-മുത്യുപന്നോരകലെയും വരമസന്തോഷങ്ങംം_പാരതില് വരുത്ത 

പെട്ടെന്നുയിപ്പിച--മനുവേലനു 
പരിചോടട വാഴ്ഴന്ന-മനുവേലനു , [യു 

ജയമംഗളം നിതൃ-ശുഭമംഗഭലം ളുയമംഗലം നിത്യ_ശുഭമംഗള.ം. 

്വസ്ചട ൨ സബ്പടേ 

ക്രിസ്്മസ് ഗീതങ്ങള് 

൩൮ ക്ാല് 3 
൧ 

൨. നൃ; 

ഇന്നു നമുക്കേകശിശു ജാതനായിതാ_ ചിത്രം ആധിപത്ചംആയവ൯ത൯തോളിചലിരിക്കും 

നമകേകപുത്ര൯ നല്ൃ.,പ്പെട്ടല്ോ ആലോ ചനക്കാരനെന്നു തന്നുടെ നാമം 
ഇന്നു 

ത് 

1. ജദ്ധരയെ ഈ ദ്ൂമിയെ. 



ക്രിസ്പ് മസ് 

൩ 

തെറ നാമം അത്ൃത്ഭുതസ എന്നുമാകുന്നു 
ശക്തനായ ദൈവം നിതൃനായ പിതാവു 

രം തന്െറ 
ഭാവിഭിശസിംഫാസനത്തിനു മേലിരുന്നിട്ടം 
രാജൃമവസാനമില്ലാതെന്നുമിരിക്കും 

൩൯ 

൧ 
ന്നംപരസൃതനംഖരനായ്ക൯ 

എമ്മാനുവേലൊരു നാരിയാക്കും 
ന്നടെ മാമന ബാലകനായവഥ_ 

മടിയിലിരുന്നാനതും വിസ്കയം 

മുരി 

൨ 
ന്നിര നരനുടെ വടിവു ധരിച്ച 
പിഠന്നൊരു സുരവരനുടെ ജനനത്തെ 
ബരസുരഗണമിടയരോടറഠിയി_ 
ചൃതിമോദിച്ചാരതും വിസ്മയം 

] 

യ 
ക... 

ട്ടിടയ൪ സുര൪ ചൊല്ലിയ വാചകം 
കേട്ടുടധനാടിയ ബേതലഹെം൨വുത൨ 

0 നാ 

൧ 
ലെല്ൂയ്യാ- ആലെജൂയ്യാ-പാടി 
ആകാശമൊക്കെ മുഴക്കി ല്ൂത൪ 

വലയാരംഭിച നേരം_പരനു 
ആദ്രഞേ കൊടുത്തപോത ആയ കാലം 

൨ 

ലല്യയ്യ്യാ ആലെല്ലൂയ്യാ-കൊണ്ടു 

വാനവര൪ വാനം ഞട്ടക്കി മുന്നം 
ലേമിനുപ്രഭ ഭഉവനെ വന്നു 
മാനുഷനായി പിറന്ന നേരം 

൬ 

ലല്ലയ്യാ-ആലെല്ലൂഷ്യാ-സ്വരം 
ആകാശം തന്നിരു ഏഴ്ചന്നു മുന്നം 
ലവെയടിമയാക്കി_യടി_ 
മയെപ്പരനു നടത്തിയ നേരം 

[സപ്ൃ 

ടി 

ഇാവദ്മട്ട 
ഖണ്ഡങ്ങശ 

21 

൫ [തസെറ 
സ്യായമോട്ടം നിതിയോട്ടം താ൯ ഭരിചിടും-- 
ആധിപത്യം വദ്ധിചീടും അന്തമില്ലാതെ 

ഗീതങ്ങള് 

൬ [നിത്യം 
ഹല്ലേലുയ്യാ ഫല്ലെലയ്യാ ദൈപവസുതന്നു- 
ഫല്ലെലുയ്യാ യേശുരാജന്നല്ലെടുയ്യാമെ൯. 

39 

കൂട്ടിലമന്നാ ശിശുവിനെ പന്നവ൪ 
വന്ദനചെയഷ്യാരതും വിസ്തയം 

ര 

സേനകളി൯ പരനാം യഹോവാ പരി. 
ട്രഭ്വനെന്നും സുര൪ വാഴ്ട്ര്ടവെ വന്നു 

മാനിചൌസ്േേപ്പിന്നുടെ ഹിതവും 
സാധിപ്പാനു നിന്നതും വിസ്മയം 

൫ 

 പാസികലാകിയ ശാസ്്്രിക പുന്നൊരു 
താരകമതിനുടെ വഴിയെ ഗണ്ടിച്ചപ൪ 

പാത്ഥിവനമ്പൊട്ട: കാട്ടിയെ വെചവ൪ 
മുല്പാഭം കുമ്പിട്ടാ൪ വിസ്തൂയം 

40 
രം 

 ആലെല്ലൂയ്യാ ആലെലൂയ്യാ-സ്കൂതി 
ആധികൃമായിട്ടിരിക്കുമെന്നു 

പാലോകാലോകങ്ങളെല്ലാം_വെഠും 
നീലായി വെന്തൊഴിയുന്ന നാളിതു 

ട്ടു 

ആലെല്ലയ്യ ആലെല്ലയ്യാ_ഗ് തം 
ആനന്ദമായി വത്തിക്ടളന്നു 

മാലോകാലോകക്ങ രണ്ടും_നപവ_ 
ലോകങ്ങളാക്കി റ ാത്തീട്ടം അന്നു 

നു 
ആലെലജ്ലുയ്യാ ആലെലജ്ലയ്യാ_പാടി 

ആനന്ദം വാഴ്ചം പരിശുദ്ധന്മാധ 
ചേലോടെ പഠിച്ചിഹത്തില്_പിന്നെ 

നിതൃതയീത നീണ്ടുനിണ്ടിരികെ. 



ഉമ അസ്വസനഥകട ന്ധ 

രഥ ഇംഗ്ലീ ഷ് 

പല്ലവി 
മാട്ടി൯തൊഴുത്തിത പിഠന്നിന്നാം 
മഫത്വം നിറഞ്ഞ ജുഗത്തിന്നധിപസ__ 

അനുപല്ലപി 

ബേതലേം വൃരത്തിത സ്വന്ത 
മഠത്തെ തൃജിച്ചിട്ടടന്ും ധരിച്ച-- മാ 

ചരണങ്ങഥം 
സ്വന്തമഹത്വം വെടിഞ്ഞിട്ട 
ക്മയിച്ച നരക്പ്പടചപരന്ത൯ 
ചങ്കിന്നുരുക്കപ്പെരുക്കത്തെ 
മരുകുപ്പടത്താത ധരിപ്പിപ്പതിനും 
ഫന്ത! പരം വിട്ടിറങ്ങി വ- 

ന്നവതരിച്ു നത അതിശയം പര. 
ന്നുന്നതങ്ങളിത മഫത്വവും 
നിരപ്പും ജഗത്തില് മഫത്വം പരന്നും 
തിണ്ണം മാനവക്കും ബന്ധം 
ഭവിപ്പിച്ചിഫത്തില് പരന്നും നട്ടക്ക- 
പ്പൊണ്ണനു പേപയുരഗദന്തം 
സമസ്തം ജഇടിച്ചങ്ങടത്തിപൊടിപ്പാ൯-_മാ 

൨ 

ആട്ടി൯കാവലിടടിരുന്നിര_ 
ന്നിടത്തിചടിയക്കുദിച്ച വെളിച്ചം 

ര2൨ പുന്നാഗവരാജി 
പല്ലവി 

തയ 

കണ്ടുനിന്നവ൪ ഭയന്നപ്പോഴം 

തെളിഞ്ഞമ്മഫത്വസുര൯ സഥ്മോദിക്ട 

ചൊന്ന ഗിരത്തിന൯ു പൊരുമെന്തെ.- 

ന്നെമു.പ്പം തിരഞ്ഞപ്പുരത്തില് കടന്നി. 
ടട്ന്റിയേം നമിച്ചവ൪ .മഗ്മേത 

പൃതഞ്ഞുമ്ള വ്ന്ത്രൂപ്പഴക്കത്തെ കണ്ടു 

ചിന്തിച്ചാ൪ സുരസെറ ചൊല്ലും 

കുറിയും പെരുത്തു വിചിത്രം കിരസ്ത 
വേന്ത൯ ദാവിദിനെറ ജന്മ. 
മിടത്തിലുദിച്ചെന്നുറച്ച ഘോക്കിച്ചാ൪__ 

൩൨ 

പുല്ലതിത. കിടന്നുറങ്ങിയെ- 

മ്മാനുവേത തൊഴുത്തില് തനിക്കടച3ജ 

ഉള്ളം മദിച്ച പിഴെച്ചിട്ട 

അലഞ്ഞും വലഞ്ഞും ഉഴലുന്നേരത്തില് 

നല്ല ജട്യ൯ കനിഞ്ഞിട്ടു 

അഘ്വത്താലിരുടിചിരിക്കും ജഗത്തിത് 

നല്ലമനസ്സ്റോടടദിച്ചിതാ 

തൊഴുത്തില് തനിക്കുള്ളജത്തെ വരുത്തീ.. 

ട്ര്ല്പലം ഫനിച്ചിട്ടിക്ടം 

പെരുത്ത കുലത്തെ പരത്തിലിരുത്താ൯ 

ഹല്ലെലൂ തനിക്കു നിര്ൃം 

വൃക മഹത്വം സ്ഥസ്പം ഇരിക്കും 

ആദിതാജം 

രാജരാജ ദൈവജാത൯_-യേശുമഫാരാജ൯ താ൯-- 

നീചനീച മാനുഷരിത._ജാതനായ് ഭവിച്ചിന്നാമ.- 

ചരണങ്ങറഠ 

൧ രാജനാം ദാവിദുവംശെ-ജോതയായ കന്യകയില്. 

ദാസ്വവേഷമമോട്ട വന്നു_ജാതിപാലനം ചെയ്താ 

൨ ഭീതി മാനുഷക്കന്നു_മോദഘത്തിയാ
കുവാ൯-- 

നീതിമാശ മശിഫാ വന്നു_മേദിനിയില് ബേശുഫേ-- 

൪൨ കാനനത്തിലാടു മേച്ച_ജഞ്ഞോനമറഠിടയരോടു-- 

വാനസേന ക്രടിവന്നു-ഗോനമൊത്തു പാടടവാന൯--- 

൭. ദുതാരകാതല് ശോഭ കണ്ടു. ദൂരദേശരാ€രം-- 

ൂരു പൊന്നു കുത്തുരുക്കം- കാക്ചവെടഴു കാണുവാ൯--- 

1. കരഗദന്തം 55 സപ്പൃത്തിനെറ പല്ല. 2. വേന്ത൯ -- രാജാവു. 3- അജങ്ങഗ ടട 

ട്ടുകഠം. 4. അല്ലല് -- മുഃഖം. 8. ജാതയായ ട- ജനിചവളായ. 6. ഗാനം: ൦ 

മ. താരകാതത ശോഭ നക്ഷത്രത്തിനെറ പ്രകാശം. 



ക്രിസ്പ് മസ് ഗീതങ്ങറ്ം 

൫. നാരിയിത് പിറന്ന ദേവ-നേറെ വേദന സഹിക്ട് ലി 

പാരിടത്തിൽ വന്നു ചത്തു-യിത്ത വിസ്കയം വരം---രാജരാട ദൈവജാത 

രാ൩ ഹിനത്തുസ്മാ൯ ആദിതാജം 43 

പല്ലപി 

അതിമംഗല കാരണനേ ! 

സ്തൂതിതിങ്ങിയ ഘഏരണനേ !_നര൪ 

വാഴ്ഴചവാന് വിണ തുറന്തൂഴിയില് പിഠന്ന 

വല്ലഭതാരകമേ-__ 
അതി 

ച്ചരണങ്ങം 

ച മതിമങ്ങിയ ഞങ്ങലെയും പിധിതിക്ങിയോ൪ തങ്ങളെ യും-നിന്െറ 

മാ മഹത്വം ദിവൃ_ശ്രീത്വവും കാട്ടുവാ൯ വന്നോ 2൮ൃംഗവനേ-- അതി 

൨ മുടിമന്നവ൪ ഭമേടയെയും-മഫാ ഉന്നത വിടിനെയും-വിട്ട 

മാട്ടിടയില് പിറ_ന്നാട്ടിടയ൪ര തൊഴാ൯--വന്നുവോ ഈ ത൦ഗയിര-_- അതി 

൨ തതങ്കകട്ടിലുകാം വെടിഞ്ഞു_പശുത്തൊട്ടിയതില് കിടന്നു_ബഫ്ു 

കാറദുമഞ്ഞി൯കഠി_നത്തിലുംപ്പെട്ട മാ-കഷ്ജും സഹിഷ്ുവോ നീ അതി 

൪ ഭുക്ടുപേയ്ക്കുണം ഓട്ടവാനും-ശിക്ടഡവായ്ക്കുണം പാട്ടവാനും-നിന്ടെ 
പിന്തുടരുന്നവ൪_തുമ്പമെന്നയെ വാഴാ൯-ഏറഠ നിന കോലമിതോ__ അതീ 

൭ ഏല്ലാ പാപങ്ങളു മകലാ൯- ജീവദേവവരം ലഭിപ്പാ൯-ംരം നിന 
പാങ്ങെന്തയെ വേറൊന്നും-വുംഗവാ നിന്തിരു-മെനിക്കു കണ്ടീലയോ__ അതി 

ദ്ധ ചെഞ്ചുരുട്ടി ആദിതാഒം ച 
൧ വാ൯ രം 

നര൪ രക്ഷപെട്ടവാ൯-തിരുജീവ൯വെടി.- മുതു ഇല്ലാത്തോന്.-നിതൃനും ആയോ൯ 
ധരണിയില് യേശുദേവ൯ മത്ൃനായ് പാരിടത്തിൽ 
വന്നാ൯ വന്നാ൯__ നെഞ്ചേ | വന്നാ൯ വന്നാ൯൨_ നെഞ്ചേ ! 

൨ ൫ 
ലല നി വാനത്തി൯രാജ൯ തനു ശ൯ ശാപങ്ങാം തീപ്പാ൯--വാഴ്ലറ്,ങ്ങും ചേഷ്പ്യാ൯ 

 പര്ധ്ത്ത | ദേവ൯ മനുഷ്യനായി 
വന്നാനു വന്നാസ-- നെഞ്ചേ - | വന്നാ൯ വന്നാ൯_ നെഞ്ചേ ' 

൩. | 
൬ 

ദൈവപിതാവി൯.-ദിപ്ൃകുമാര൯ ആശെക്കു യോഗൃ൯-യേശു എന് പ്രിയൻ 
ഭൂവില് ത൯ ഹിതം ചൊല്ലാ൯ മോശ നാശങ്ങംടം തീപ്പാ൯ 
വന്നാന വന്നാ൯.__ നെഞ്ചേ।)  വന്നാ൯ വന്നാ൯൨. നെഞ്ചേ 

1. വരം ട- ശ്രേക്ടം. 9, പുംഗവന് ടോ ശ്രേഷ്ുന. 
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രദ) ആഹര। 

പി 

അത്ഭുതനേ യേശുനാഥാ, 

അതൂന്നതാ ദൈവസുതാ സ്വാമ്.__- ഭവാ൯ 
അടിമയെപ്പോല് വുത്ക്രട്ടടിത 
അവതരിച്ചതതിശയമേ നാഥാ ' 

൨ 

ആക്കും അട്ടപ്പാ൯ 1അരിതാം 
ആനന്ദമോക്ഷമഹിമ എല്ലാം_ഭവാ൯ 
ആകവെ പവിട്ടിംഒ്ട പന്നു 
യാചകനെപ്പോലുഭിച്ചോ € നാഥാ 

൩ 

ഉന്നതാ ! മഫേശ്വരനേ ! 
ഉഗക്കരുണ ഏറിയതാലല്ലോ__ടവാ൯ 

രാന) പരാദ! 

൧ ദേവ൯ 

അത്ഭുതംകേളത്ഭുതം കേ -3ദേശികരേ 
ഈ ഭവി പിറന്ന ചെയ്യി_ആലെല്ലയ്യാ 

€ ൨ ൽ [ ്പഗ്ഗു 

ആടിടയരാം ഞങ്ങഗക്ക_ദേശികരേ- 
രൂട്ടമെല്ലാം കാണുപ്പെട്ടോര-_തആലെല്ലയ്യാ 

൩ [ കാവരു 

പാത്തു ഞങ്ങളാടി ൯സക്രടം_ദേശികരേ_ 
കാത്തുകൊട്ടെ നില്ല ന്നേരം ആലെലുൂയ്യാ 

൪൭ ം 

കത്തുതേജസ്സ്റജ്വലി.കു_ ദേശികരേ-ഞങ്ങര 
എത്രയും പരിഭ്രമിചു-ആലെല്ലയ്യാ 

൫ റനിങ്ങഠം 

ദൂതവാക്ൃമപ്പോളൂ.ണ്ടായി ദേശികരേ- 
ഭീതിപോക്കിയാലുമെന്നു-തആലെജ്ടയ്യാ 

൬ എങ്ങും 
നല്ല വാത്ത കൊണ്ടുവന്നേ൯-ഭേശികരേ- 

4കല്യമോദമുത്ഭവിക്കം-ആലെല്ലയാ 

[യിന്നു 

രക്ഷകനേകന നികങ്ങഗക്ക_ദേശികരേ- 

ഇ ക്ഷിതിയിര ജാതനായി-ആലെല്ലയ്യാ 

ശിക൪ ൭ ഗുരുക്കഡാ൪, 4. 
രംം 6. 

ധപ കട സ്ചഠടേ 

ഉള്ള പ്രഭാവം വെടിഞ്ഞു 
വുളിലുറത്ങാ൯ തുനിഞ്ഞു നാഥാ! 

| എണ്ണമെന്നയേ ടൂതസംഘം 
എന്നും നിന്നെ കിത്തിച്ചല്ലോ-സ്വാമ്__€ 

ഓടിപന്നോ എ൯ നിമിത്തം 
! ഓത്തലിഞ്ഞോ നി൯ മനമെസ-സ്വാമീ- 

 മേദിനിയിത സമാധാനം_ദേശികരേ_നറ 

ആദിതാജം ി 

രം 

[൨ 

എങ്ങും വ്ൃയാപിയായിരികെ 
എന്നെപ്പോത ജഡം ധരിച്ചോ നാഥാ ! 

൫ 

[ഭവാ 

ഓാരടിമ പോല് നിലത്തില് 
9 ഓമനയില്ലാതെ പക്ളികൊണ്ടോ ? 

ആദിതാടം 

[ക്രി 
ഭാവപിദിനെഠറ പട്ടണത്തിത_ദേശികരേ_ 

ദേവനവതാരനായി-_തആ്ആലെല്ലയ്യാ 

നന് 

ഉന്നതത്തില് ദൈവത്തിന്നു _ദേശികരേ. 
എന്നുമെ മഹത്വം കിത്തി_ത്തലെഴുയ്യ്യാ 

൧൦ 

ജാതികഠംകൊക്കെ സംപ്ര'തി-ആലെലു 

൧൧ [സ്വ [ 

സ്നോത്രഗീതഭമേവം പാടി-ദേശികരേ- 
കത്തൃഭ്ൂത൪ പോയശേഷം അ.ലെല്ലയ്യാ 

ചെന്നവിടെ കണ്ടു ഞങ്ങഗം-ദേശികരേ- 
ചൊന്നലക്ഷ്യം സൂക്ത ംതന്നേ- ആലെല്ലൂയ്ക്, 

൧൨ [നിങ്ങ 

ഉത്തമഗീതങ്ങഗം പാടി-ദേശികരേ- 

൧൨ 

 6ആത്തമോദം പാത്തീടടവിന൯- ആലെജൂയ്ക്യ, 

൧൪. മെ 

ആലെല്മൂയ്യാ വാനം ഭൂമി ! ധമാസ്മഷ്യ൯-- 
 മേലിരനിന്നിറങ്ങി ചിത്രം-ആലെലൂയ്യാ 

1. അരിതാം ൭ കഴിയാതുള്ള. ൭. ഓമനയില്ലാതെ - വിശേഷതയില്ലാതെ. 9. 

കല്യമോദം - വലിയ സന്തോഷം. $. 

ആത്തമോഭം -- ബഫ്ുസന്തോഷം. 
ഏവം ഇക്: 
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കഷ്യാനുഭദവം 

ര-൭) മുശേന! 

൧ മറുദിപസം മറിയമക൯ 
യ്െരൂശലേമിര വരുന്നുണ്ടെന്നു 
അറിഞ്ഞു ബഹു ജനമവനെ 
ഏുതിരേല്ലാ൯ു പുറപ്പെട്ട പോയ് 

൨ ഈത്തപ്പന കുരുത്തോലകഗ 
ചേത്തു കയ്യ്യിത എതിരേറഠു 
ചീത്തമോദം ഘഏണ്ടെവനെ 
വാക്കി മഫാന ഭദത്തോടെ 

൩ മന്നവനാം ദാവീദിനെ 
നന്ദനനു ഹോശയന്നാ ! 
ഉന്നതങ്ങളില് ഹോശന്നാ 
എന്നട്ടഫാസിച്ച് ചൊല്ലി 

ര: കത്താവിനെറ തിരുനാമത്തില് 
വരുമിസ്രായേലി൯ രാജാവു 
വാക്ടപ്പെട്രോനാകയെന്നു 
ആത്തവ൪ കിത്തിചചിടിനാര 

൫ കഴ്ചതക്കുട്ടി കണ്ടിട്ടേശു 
കയറിയതിന്മേലിരുന്നു 
അരുതു ഭയം നിനക്കേതും 
പരമസ്'യോന്മല മകളേ ! 

൭ 

ആദതാദം 4 
കണ്ടാലും നിന്മഫിപ൯ 
കഴ്തക്കുട്ടിപ്പുത്തു കോ. 
കൊണ്ടുവരുന്നെന്തെഴ്ടതി_ 
ടുണ്ടതുപോത നിവൃത്തി വന്നു 

വപരഥനോടു ക്രടെ വന്ന 

ച്രഷ്മാരം മുന്നടന്നു 
മരിച്ചവരിത നിന്നവന് ലാ_ 
സറിനെ നാലാംദിനമുണത്തി 

ഏന്നു സാക്ഷി പകന്നിരുന്നാ_ 

രെന്നതു കേട്ടട൯ ജനങ്ങ 
വന്നു മഫാനന്ദത്തോടു 
മന്നവനെ ഛ്ൂൃതിരേഠറു 

അരിശം ഏണ്ടു പര്ശ൪ തമ്മില് 
പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു ഫലവും 
വരുന്നില്ലെന്നു കണ്ടൊ ലോകം 
അവനോടിതാ ചേന്ന്മൂപോയി! 

തഅഴഗകിയൊരു മണവാമളനേ 
കഷലിണയെ കരുതിവന്ന 
അഷ്ലകിനാഠുമിപ്പുഴ്ഴതിയാമെ 
കഴുകി നിനെ കാന്തയാക്ക ! 

ര-൮൮ പുന്നാഗവരാടി 

പല്ലപി] 
വരമതനയനാകും_യേശ 

വ 

മുവ്യടന്തതാജം 46 

ദേവനേററവും 
വരിഭ്ൂമിച്ചം വലഞ്ഞും വൃസനപ്പെട്ടം തുടങ്ങി 

ചരണങ്ങറഥം 
 മരണുംവരെയുമെന്െറ_ഭേഹി മഹാ ദുഃഖത്തില് 

രുവുന്നെന്നോടുക്രടെ-നിങ്ങളു.ണന്നിരിപ്പി൯__ 
ഏന്നവരോടട ചൊല്ലി-മുന്നോട്ടലം ചെന്നുടന൯ 
മണ്ണില് മുഖം കവിണു_ വീണു പ്രാത്ഥിച്ചാനേഗ 

ഉ 
വരഥ 

വരമ 
ഴു 
പ... 
രാം 

൯൩ കഴിയുമെന്നാലാനേരം_ ഒഴിഞ്ഞു ന്രങ്ങിപ്പോകേണം ക്ഴിയുമെ നിന്നാലെല്ലാം- അദ 
ര. ഇപ്പാനപാത്രമെന്നി 

0 പിതാവേ ! താതാ !__ വരമ 
ല്നിന്നു നിക്കിക്കൊളക 

അബ്ബാ പിതാവേ! പരി. ശുദ്ധമുഭഭ ദൈവമേ !__ വരമ 
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എന്നാലുമെന്നിച്ചയി൯--വണ്ണമല്ല “പിതാവേ 
നിന്നിച്ഛയി൯വണ്ണമാ-കുന്നതു നല്ലതെന്നാ൯-- വരമ 

൬ വാനിതനിന്നൊരു ദൈവ-ദ്ൂതനേശുനാഥന്നു 
കാണായ്്ന്നിതന്നേരം-അവനെ ശക്തിപ്പെടുത്താന് വരമ 

൭ അത്യാസന്നസ്ഥിതിയി_ലായി വന്നോരല വില് 
അതൃന്ത ശ്രദ്ധയോടെ. പ്രാത്ഥിച്ചാസ യേശുദേവന്. വരമ 

൮ തിരുമേനിയിതനിന്നയ്യോ--കഠയില്ലാത്ത വിയച്പു 
തറയില് വിണു വലിയ ചോരത്തുട്ജികഠം പോമെ.__. വരമ 

ന് ജപ്പാട്ടകളേ ലതി-ന്നിപ്പാപിയല്ലോ ഹേതു 
ഇപ്പുണ്മൃത്തിന്നിടാമോ £-ജപ്പൂഴ് നിന്ന.ടിമ_ 

രാന് കയ്യാല് 

പല്ലുപി 

ഫാ! ഏന്തിപ്പാടയ്യൊ ! ഞാ൯ 
എത്തു തരുവേ൯ ഇതിനിടയ്യോ ! 

ആനന്ദക്കാതലേ ! പിഴ 
യാളികാഠംക്കു മ്മാക്ഷവാതിലേ ! 

ച്രണങ്ങം 

ഗത്ത് ശമനസ്ഥലെ പോവതും-അതി൯ 
കുതുകഘങ്കാവനേ മേവതും 
അത്ജഭുതനേ മനം നോവതും- ഉ ഭജില് 

അലവില്ലാ ദുഃഖം അതാവതും- 

വരക് 

ആദിതാദം 

പി. 

മുഹങ്കാര കുത്തിനിന്നു താണേതും-മുമ്മ 
ടങ്ങു മഖം താക്ക്രി പിണതും 
നടുങ്ങി മനം നൊത്തു കേണ്തും-മനം 
കലങ്ങി തപിച്ചേഠററം വാണ്ടതും__ 

40 

൬൩. 

അബ്ബാ പിതാവേ! പിളിചചതും-ക്ലേശം 
അകലെച്െയ്യെ,ന്നപേക്ഷിച്ചതും 
അപ്പിതാവിക്ടും ഉവചതും- ഒരു 
1സ്വപ്പുമാ൯ ആശ്വസിപ്പിച്ചതും__ 

രപ 

ആത്മം 4പരിക്കേശം കൊണ്ടെതും-ചോര-- 

യ്യ്യൊപ്പം വിയപ്പുട൯ ണ്ടതും 

ശാസ്്രം തികചെല്ലാമാണ്ടെതും-തന്െറ 

ദാസ൪ വിശ്വാസം കൈക്കൊണ്ടതും--- 

൫ഠ ഇംഗ്ലീഷ് 

ഥ 

അയ്യ്യയ്യ്യോ ! മഹാ ആശ്ചയ്യം ഇതയ്യോ ൮ 

യേശുദേവ൯, പ്രിയ നാഥനു :--- 

നില്യചഛന്ന ഭാവത്തെ നോക്കി ചിന്തചെയ്തി൯ 

൨ 

പുഴുവാം-പീലാത്തോസി൯ മമ്പിലതാ ! 

റുണ്ദനാഥന്൯-ഏണ്ണദേവ൯ :__നില്ൃകന്ന 

൩. 

ആഴടടപപോത.-അനങ്ങാതെ പൊന്നുടയോ൯ 

പാട്ടനേടാ൯-നമ്മെ നേടാ൯:__നില്ൃച്ഛന്ന 

50 രൂപക താം 

റ) 

തിരുവുഠ--ഇരിപ്പെന്തിതാക്കഠിയാം 
ദേവജാത൯ു ഭൂവി൯ നാഥനു :-_നില്ലക്ന്ന 

൫ 

ജഗത്തി൯_പാപഭാരത്താല് ഞരങ്ങി 

സ്വശ്ടനാഥ൯- ഉംക്ഷങ്ങി __നില്ൃച്ഛന്ന 

ണു 

നിനകായ് _കേഠകു കല്ലാം പാപി നെഞ്ചേഃ 

നിക്ച൯ താന്൯_നിതൃദേവ൯ !-- നില്ലന്ന് 

1. സ്വപ്പുമാ൯ ലം സ്വശ്ശത്തില് നിന്നൊരു പുരുഷ്സ. 3. പരിക്കലേശം - വലിയ ദുഃഖം, 



കഷ്യ്ാനുഭവം 

൫൧ ആഹരി! ആദിതാളം 

പല്ലവി 

എങ്ങോ ച്ചമന്നുപോകുന്നു (_കുരിശുമരം 

ഫൃങ്ങോ ച്ചമന്നുപോകുന്നു ; 

ചരണങ്ങഥം 

൧ ഫുങ്ങോ ച്ചമന്നുപോകുന്നിങ്ങി-കാനലില് നിനെറ 

അംഗം 2ഴഴവ൯ തളനായ്യോ !-എ൯ യേശുനാഥാ--- 

൨ പാപികമാലെ വന്ന_ഭാരച്ചമടോ 4 ഇതു 
ദേവാ നി തോളിലേറഠു- 1വേവല്ലെടുന്നതും നീ 

൨ ഭാരം വഫിപ്പാനേതും-2കായ ബലമില്ലാതെ 

പാരം പരിശ്രമപ്പെ- ട്രായാസത്തോട്ട കൂടെ 

രം കൈകാല് തളന്രം ഇരു_കഞ്കാം ഇരുണ്ടും നിനെറ 

ട്ഥെയ്ക്രാന്തി വാടി ഏററം-നാവും വരണ്ടും അയ്യോ [റ് 

൫ കുക്ടുമീദോഫികലാത-കക്ഷപ്പെടതു കണ്ടാല് 

പൊട്ടും മനം എ൯ ദോഷം കൂടെ എടുത്തുംംകാഴ്ടു. 

൬ വേഷം വിറഷും അടി-വെച്ും പോകവെ ഒരു 
പിഴ്ചുത്രടാതെ ശീമോ൯_താനും പിത്തുടന്നുകൊ-__ 

മാതാവാദതുരാ തനെറ-ജാതി ജനങ്ങളോടും 

മായമില്ലാതെ നാരി-കൂട്ടം വിലാപമോഴും__ 
എ 

ി 

൮ കൊല്ലാനോ നി൯ ദേഫത്തെ *_വെല്ലാനോ മരണ്ദത്തെ & 
എല്ലാ പാപങ്ങളെ യും-ഇല്ലാതെ ആക്കുവാനോ 4 

ന് കുണ്ണകുട൪ നടടവിത_കൊണ്ടെ തൂ കിട്ടവാനോ 4 
ശബ്ബാള ന്മാരെ തുക്കം-തലയോടി൯ മേട്ടിമന്നോ 

൧൦ നാശവിനാശനാ ! സ്വവ്വേശ൯ യേശുവേ ! നിമെറ 

ദാസ൪ നാശം ഒഴിവാന൯ു-ംരം ച്ചമട്ടം എടുത്തു 

൫൨ ആനന്ദഭൈരവി ആദിതാടം 

പല്ലവി 
ദേവ ദേവ നന്ദന൯-കുരിശെടടുത്തു 
പോവമു കാണ്ടി൯ പ്രിയരേ ! 

അനുപ്പല്ലപി 

കാവിലുണ്ടായ ശാപം-പോവാനിഫത്തില് വന്നു 

27 

21 

ഛഎക്ങോ 

ഏരക്ങാ 

ഏക്ങോ 

ഛന്ങോ: 

ഏക്ങോ 

ണ്ടൈക്ങേമ 

ഏ്ങോ 

എങ്ങോ 

എങ്ങോ 

എങ്ങോ. 

നോവേററു തളന്നയ്യയൊ-ചാവാനായ് ഗോല്ല്രോഥാവിത.__ ദേവ 

ചവരണഞ്ങറം 

൧ പരമപിതാവിനുടെ-തിരുമാവ്യിലിരുന്നവ൯ 
വരമഗീതങ്ങഗം സദാ_പരിചിത കേട്ടിരുന്നവ൯__ 

1, മവവല്ലെടുക - മഹാ പ്രയാസത്തിലാക. 3. കായം ൭ ദേഫം. 
ന്തി ടം ദേഫശോഭ. 

ദേവ. 

3. ഥെയ്ലരാ 
3. ആതുരാ ട: പരവശാ. 9. വെല്ലാനോ --: ജയിപ്പാനോ. 
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പരമദദോഹികമാകും-നരരിത കരമലിഞ്ഞു 
സവ്യൃമഹിമയും വി.പട്ടുവ്വിയികകത വന്നയ്യോ__ ദേവ 

൨ കുഠറഠമറഠവ൯ കനി-വററ പാതകനാലെ 
ഓറപ്പെട്ട ുക്കരാത-കെടി വരിയല്പെട്ട 
ദുജുകൈകമാലടി-പെട്ടഴ്ുത നിലംപോല് 
കഷ്കും തന് തിരുമേനി _മൂററും ഉഴന്നു വാടി ദേവ 

൩ തിരുമുഖാംബുജമിതാ-അടികളാര വാടിട്ടുന്നു 
തിരുമേനിയാകെ ചോര_തുടുതുട ഒലിക്കുന്നു 
2അരികളിന്നരിശമോ-കുറയുന്നില്ലല്ലവുമേ 
ക്കരിശിര തറയഷ്ലുയെന്നു-തെരുതെരെ പിള്ിക്കുന്നു__ ദേവ 

രം കരുണ തെല്ലമില്ലാതെ അരികഠം ചുഴന്നുകൊണ്ടു 
ശിരസ്സിര മുംമുടിവെഷു-തിരുമുഖം തുപ്പി ഭാര_ 
കരിശങ്ങെട്ടപ്പിച്ചയ്യോ-കരയേററിട്ടന്നിതാ കാര 
വരിമലയിങ്കത തന്നെ_കുരിശിച്ചിടടുവാനായി__ ദേവ 

൫ കുററമററവ൯ പാപ-പ്പെട്ടവ൯പോത് പോകുന്നു 
ഭൂക്ഷൂവ കൂട്ടം ചുഴന്നു- ഏറാം പങ്കം ചെയ്യുന്നു 

പെഠഠ മാതാവങ്ങയ്യൊ- പൊടിക്കരഞ്ഞിട്ടന്നു 
ഉറഠ നാരിമാ൪_ക്രട്ടം എത്രയുമലഠുന്നു__. ദേവ 

൬ എത്രയും കനി വുള്ള-കത്താവേ ! ഭത്താവേ ! രം 
ചത്ത ചെഭ്മാം പാപിമേ-ലെത്ര സ്റ്റേഹം നിനക്ക 
കത്താവേ ! നീ നിസെറ രാ-ജൃത്തികകത വരുമ്പോള്) 
ടൃത്യനെയും കൂടെയ-ക്ങോത്മുകൊണ്ട് ടേണമേ__ ദേവ 

൫൩ കണ്ണാടകം ആദിതാജം 3 

൫ പാഠകര പിളക്കുന്നു 

പാരിടം കുലുങ്ങുന്നു 
[ [ി॥ 

കീറി തിരശ്ശീലയും 

മേചിരനിന്നു കീഴററം 

ച ദൈവമേ! എഏ൯ ഭൈവമേ! 

എന്നെ ന്! കൈവിട്ടതു 

എന്തിനെന്നിമ്മാനുവേത 

സന്താപാത പവിളിച്ചിതു 

രാത്രിപോത മഭ്ധയഠാഹ്നമായ് പുണ്ടൃനാഥന൯ു യേശു താ൯ 

ക്രിസ്മുനാഥ൯ പാപ്പിക്കായ് പാരിന്നും പരത്തിന്നും മ 

൨ സ്പഷ്യശോഭ മഠിപ്പോയ് ൬ പാപിയേ നിനു പാവത്താത 
| 
| 

ടം 

ക്രൂശില് തൂ ്ുന്നയ്യയ്യ്ോ ദ്ധ മരത്തില് തൂങ്ങുന്നു 

6 നിനെറ പേക്കു ചഛാകുവാ൯ ൩൭ നമ്മ ചെയ്യാനോടിയ 
നില്ലച്ഛന്നേശു ക്രൂശിന്മേല് നാഥാ നി൯ു ആപ്പാദങ്ങ൦ [ 

വയ്ുഠിപുകൊണ്ടൊരാണി.- തന്മെറ ശാന്തം കാങ്കം പാപീ വയു: റ 

റു ന്നു താണ്ടയുദ്ലാരാടുപോര യില് പതിഞ്ഞു തൂങ്ങു ടു 

൭. സ്വസ്ഥം തന്ന യേശുവി൯ (൮ നമ്മടെ സ്രഷ്ജാവിവസ൯ 

തൃക്കൈകഠം രണ്ടാണിയാര സവ്വലോകനാഥന് താ൯ 

മത്യപാപത്തി൯ു നിമിത്തം നമ്മുടെ പാപം ച്ചമന്നു 

ചേത്തറഞ്ഞു തൂങ്ങുന്നു നില്ൃക്ടന്നയ്യോ ക്രൂശിദ്മേല് 

ി ച 

1. മഖാംബുജം ൭ മുഖമാക്ുന്ന താമരല്ലൂവ - ൭, അരിക ൭ ശത്രൂക്കഗം 
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ന് മന്നവാ എ൯ യേശുവേ! നിന്മെറ പുണ്ടൃത്തില് ഒരംശം 
എന്നെ ഓത്തുകൊള്ളകേ ഏഎസെറ രക്ഷയാക്കുകേ. 

൫൪. ശങ്കരാഭരണം ആദിതാജം ൭4 
പളുപി 

സതൃഗുരോ യേശുനാഥാ ! സവ്വപുണ്ടൃനേ 
നിതൃരക്ഷ ത൯ളുത്ുവാല് സമ്പാദിച്ചോനേ 

ച്ചരണഞങ്ങറം 
൧ മാനുക്കരെ രക്ഷിപ്പാനായ്-മാന്യം വെ൭ത്ത 

മാനുക്ഷവേഷം എടുത്ത_മഫാ ദൈവമേ !__ സത്യ 
൨ ദ്രതലത്തിരു സഞ്ചരിച്ചു ഭൂഷണം ചെയ്യ 

ഭൂമിയില് നന്മ നിഠച്ച_ഭാഗൃ കത്താവേ 1__ സത്യ, 
൯൩ ഇഷ്ടമ ദൈവപൃത്ര൯.ദുക്ടന്മാക്കായി 

കക്പ്പെട്ടരിക്ളം നീകി-സംഘൃണ്ണമായി__ സത്ചൃ 
ര: ശത്രു ക്ടട്ടം മശിഫായെ_വവ്യാദ്രുങ്ങം പോലെ 

യാത്രയായി രക്ഷക്നെ-ഉ പദ്രവിപ്പാനായ്__ സത്യ 
൫ ചെന്നു ത്അവ൪ അന്നേരം-ചെവു; ദോഷങ്ങംം 

ചന്ന ഏവ൪ ചൊള്ളിതീക്കും അട്ടുരിതങ്ങ൦._ സത്യ 
൬ ചിത്ത ബെഹു ഹാസം ചൊല്ലി-വൈരാഗ്ൃം പണ്ടെ ലം പാത്തലര്രിര മര്ൃ൪ പരി_ഹാസങ്ങാം ചൊന്നാ__ സത്യ 
9 മെയ്ക്ിദ്കലേററ ദണ്ഡങ്ങഗ.ക്രേച്ഛന്മാ൪ മൂലം 

കജ്യ്യാലും കോലാലും എത്രയോ അഹൊപാരം__ സത്യ 
൮ ൪ഖലന്മാ൪ പിടിച്ചീശോയെ കമ്ലളനെപ്പോചെ 

കലഹത്തില് ബലത്തോടടവലിചതുപോകെ_ സത്ച് 
൯ പിന്നെ അവ൪ യേശുവിനു_പീഡകഠം ചെയ്യു 

പ; അന്നാസിന്ന മുമ്പില് കൊണ്ടെ നിറുത്തി അന്നേരം__ സത്യ 
൦ മേല്ലട്ടക്കാരനവ൯ താ൯_അക്കാലത്തിങ്കല് 

തല്ലരനിശോയോടേെ_ചോദൃങ്ങം ചെയ്യു സത്യ 
റ സക്ലേശ൯ അരുഗചെയ്യ-സാവധാനത്തില് 

അകലെ നിന്നൊരു ഖല൯. അടിച്ചന്നേരത്തില് സത്യ 
൧൨. തയ്യുഖത്തിങ്കലും തുപ്പി_ചെയ്യു ക്ക്യമഫോ 

ജുന്തുപോടിതു ചെയ്യുമോ-നീ.ചചമാനുഷ൪__ സത്വ 
൧൯൩ ദൈവസുതന൯ പൊന്തിയുപീ-_ലാത്ത൯ മുമ്പാകെ 

ചെന്നു പല പാഴുടപെടാ-നും മനസ്സ്റായി__ സത്വ 
ദ: കുകുരിശിലപ്പോഠം രേംശോയെ.-ക്രൃശിപ്പാനായി 

വൈരികഥക്ുന്ദവാദം കൊട്ട_ത്താനവനുട൯__ സത്യ, 
൧൫ വലിയ തടിയാം ക്രിശു-.വഫിപ്പതിന്നായി 

ബലാല്ംാരം ചെയ്യാരവ൪_യേശുനാഥനെ സത പപാത 
1. വ്യാഷ്രങ്ടഗ  കട്ടവാകഠം. 3, ഖചന്മാ൪ ൭; മുഷ്ജന്മാ൯, 
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റ് 

യര്; 4 

൧൮ 

൧൮൮ 

൭ ൫൭ 

൭ 3 

൮. ശകലപ്രമാണുമുഭേജോ൯
 _ സ്വാരമില്ല എന്നു 

111 24551024 

ചെന്നു പര൯ ഗോതഗോഥായിത-ക്രശിനെക്കൊണ്ടു 

വന്നു അപ്പോം ഘാതകന്മാ൪- ക്രൂശിപ്പാനായ് -- 

ആണ്ടി തറച്ചടനെ തൂ കി--ആലോക൪ കരടി 

മാനഫീനം ഭാക്കിച്ച നാ_നാവിധത്തിഒ.ല്._ 

കുരിശും പൊകി നിടുത്തി_പാഠയിലയ്യ്യോ 

ഞരമ്പുവലി ദുഃഖമോ_.ഇതു താ൯ പൊയ്യോ-- 

ബുഭ്ധിയററ സ്തൃക്ട്ികളു ം-സൂയ്യാഭികമു.ം 

ബദ്ധതമയാട തുടങ്ങി -പ്രലാപിചഹോ.--- 

കല്ലുകമു.ം പൊട്ടി ഫാഹ-ദൂഃഖത്താത യഥാ 

കല്ലിച്ച മനസ്സേ നീയും-ചെയ്യായോ തഥാ-- 

എസ ദോഷത്താലല്ലയോ കാരുണ്ടൃയനാഥനേ 

നിശ ദേഹി ദേഹഫത്തിങ്കത ംരം-ബാധകഥേറ--- 

ഭാര ദുഃഖ ഉൃതു ഇ വ_ഫഎക്കാലത്തിലും 

സാരമായോക മനമേ-എന൯ു ജീവനാന്തം-- 

ആഹരി ആഭിതാജം 

പല്ലപി 

കണ്ടോ_കുരിശുമരത്തില്-മശിഹാ തുങ്ങി 

കൊട്ടെ മരിഷ]് നിലത്തില് 

ച്രണങഞ്ങം 

അക്രമത്താത നരകെ- ഒക്കെയും പിഴ്ചമെന്നു 

ദുഃഖം മനസ്സില് തിങ്ങി_ മെയ്യും മുറിവതേറഠ-- 

സകല ഭവനമൊരു-1ശകലപ്രമാണമുള്ഥോ൯ 

അഖില പാസികാം-ക്കൊരു-ഗതി വരുത്തീടാനിന്നു-_ 

നാവും പരണ്ടു ദാഹം-നോവുംകൊണ്
ടുടര തല 

നനാകാശ്രഭൂമദ്ധയയ മനിരാധാരം ശൂങ്ങുന്നതും--- 

ദുജ്യോതിമുയനവരെറ-പേദന സഹിയാഞ്ഞോ 

ആഭിതുനും പിഠെച്ച_ഖേദംഘഏണ്ടിരുളു.ന്നു-- 

തന്മാവ്യി൯ മുറിവില് നി_ന്നിന്നിലത്തില്/ചൊരിഞ്ഞ 

പൊനുകുരുതി ജലത്തി-ന്നെന്തു പകരട്ടെ € 

എ൯ ആത്മസ്നേഹിതാ നീ_നി൯പുണ്ചൃത്താലടിയ- 

ന്നെ൯ പാപത്തി൯ മോചനം_തന്നനുഗ്രഹിചാലം--- 

തോടി ആദിതാജം 

പല്ലവി 

പവിീണാഥം സഡീയോ൯കുമാര
ി-താണാളലാഴിയിത 

പ്രാണനാഥന്െറ തിരുമേനി ക്രൂശിഗ്മേര കണ്ടൂ__പിണാഗം 

പിചാരിക്കുന്നവന്൯. 

രം ൭ താങഞ്ങുതരടാതെ. 3൦ ജ്യോതിമയ൯ 5 പ്രകാശരൂപ൯. 

സത്യ 

സത്യ 

സത്യ 

സത്യ 

സത്യ 

സത്യ 

സത്ചൃ 

കണ്ടോ ! 

കണ്ടോ ! 

കണ്ടോ. 

കണ്ടോ : 

കണ്ടോ! 

കണ്ടോ! 
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കാണുന്നിതാരയഖ്യൊ എ൯.-പ്രാണനാഥനോ ക്രൂശിത 
ആണിമേരു ശൂ ങ്ങുന്നിതെ.ന്നാനന്ദമോ 
ഞാനിനി പോകുന്നിതെങ്ങോ-ഇജടം 
കാണുന്നില്ലെനിക്കയ്യോ- കാണുന്നില്ലേ 
മനുവേലനേ ! യെന്നെ താനേ വിട്ടുനി പോയോ 
മാനസത്തിങ്കലിടി_പിണേയെന്നങ്ങലറി__ വീണാ 

ച്രണങ്ങധം 

൧ മന്നാ: കലപാക്ടലേ 1-എന്നുള്ളമുരുകുന്നേ 
എന്നെയ൯പോട്ട് നോക്കി-ടടന്നതാലെ 
എന്നിരു പ്രേമത്തിയയ്യ്യോ-നന്നായി ജ്വലിപ്പിക്കും ൫. 
കണ്ണെന്തയ്യയൊ തിരു മുന വന്നു നിന്നു 
ഒന്നുപോലും നോക്കാതെ_നന്നായടച്ചിരിക്കു_ 
നൊന്നത്മവഠര ചൊല്ലിയും--കണ്ണീ൪ ചൊരിഞ്ഞുംകൊണ്ടു__ വിണാഠം 

൨ അരുമയോടെന്നെ മുത്തും-തിരുവായിത നിന്നൊഴ്ഴേകി 
വരുന്ന തേനും പാലുഥമാം-പരമ ഭോളജ്ടം 

പരിഏണ്ണുമായെയ്ക്കുഭാഫം-വിരവോടൊഷിച്ചെന്നു ജിത 
പരമാനന്ദം തരുമെ_പരമ കാന്താ! 
അരുമകാന്തായുഗംവെത്തു-തിരുമുന്നിതാ നിന്നു നി൯ 
തിരുവായടഞ്ഞതെന്തെ-ന്നലറിയലറിക്കൊണ്ടു__ വ്ണാധം 

൯൩ എന്നില് വെചിടു മൊരു നിന്നുള്ളിലെ പ്രിയത്താര 
കണ്ണേ : പ്രിയേ ! എ൯-പ്രാവേ 1_എന്നു ചൊല്ലി 
ഫഎന്നിരു കന്നങ്ങളിത_വന്നു ചുംബനംചെയ്യു 
എന്നുമെല്ലാം കവരും-വണ്ണമയ്യോ 
ഛന്നെത്താങ്ങിത്തഷ്ടുക ം_പൊന്നി൯ കരമങ്ങമ യ്യയൊ 
പൊന്നേ ! ക്രൂശില് വിരിപ്പാ൯--പന്നോ സംഗതിയെന്നു__ വീണാഠം 

൫൭ മുഖാര। അടതാളം 7 
൧ | നാണിച്ചോ അടക്കുന്നു നീ ദുഃഖം 

] ഗോരഗോഥാ മലമേത അതാ : പൊങ്ങി | നാഥസെറ പാട്ട കണ്ട പിന് 
കുരിശിനോട്ടയരുന്നഹോ !-യേശു ച 
കാരകരങ്ങളിത-ആണി പാ_ഞ്ഞയ്യയോ രം 
കായം ആവിയും വാടിയേ ഭാഹഭ മുന്നു നാവുണങ്ങടന്നു 

൨ തല്ലുകൊണ്ടു പൊനുമേനിയില്._നോവു 
ഞരമ്പുകശ വെട്ടുന്ന, ഉള്ളം വാടി ഏകമായി് നിറഞ്ഞീടടന്നേ ! യേശു 
നാഡികശ മുടിച്ചിടടന്നേ_കങ്കഠം ഏന്തോരത്ജുത കാഷ്ട്രയോ ! 
കുരുതിപോത ച്ചവന്നീട്ടന്നേ_വെയില് 
കൊണ്ടു മേനിയും വാട്ടന്നേ ' ൭ 

നോകി, കണ്ണ്ണനീ൪ ചിന്തി ച്ചംബികു നോവു തിങ്ജും തൃപ്പാദങ്ങഗ_നെബ്ചേ ! ആക്കുവേണ്ടി % നിശപേകല്ലോ_യേശു 
ആഞ്ഞു തു ഞ്ങൂന്നു ഷ്ൂശിഥ്മേര. 

൩ 

വിണു പേദന ഏണ്ടു കാല്ല,രം 
പിങ്കി നീറി വലി ടടന്നേ_നെഞ്ചേ 
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അഹര। 

പല്ലപി 

പാപീ ! ഗോല്ഗോഥാ മലമുകളില് 
പ്രിയനാഥ൯൨യേശൂക്രിസ്ത൯ 
പാപികഴ്ടെ പേക്കായ് 
ചാകുന്നിതാ പ്രിയനാഥ൯ 

൭൮ 

ചരണങ്ങറം 

൧ ഭ്രൂവിലല മര്യരാകെ__ചെഡ്യു 
പാപം ബഷ്യ തൂകയാകെ.ദൈവ 

കോപവും തീ സമമാകെജ്വലി 

ചീ വിശ്വവും ഭസ്തമാകെ 
ഏവം ആ.വതിനെയേശൂു ദൈവസുത൯ 

ത്, [1 കണ്ടു തീവ്രമോടി വന്നു 

കോപം ശമിപ്പാ൯൨ പാപി 

൨ കല്ലനകഠം പത്തിനേയും-മര്യ൪ 

സ്വല്പംപോലും ഭയമെന്നയേ-ലംഘി. 
ചലവും നന്മ ചെയ്യാതെ__.നിത്ചം 

കിക്സേരോടിറങ്ങുകുലം 

ചേയിഷക്രപമതിത_കോടാകോടി വക്ഷം 

ആധിയോടെരിവാ൯ പിധി 
ൽ 

നേടുന്നതു നിക്കാന൯-. പാപീ 

ല് 0 

൫൯ പാസി 

കാല്വരി മലമേത മഫാ കാച്ചു 

കാണുന്നേ൯ ഞാ൯ ഫല്ലേടയയ്വാ 

ചചരണങഞ്ങ൦ 

വാനം ഭൂമി പാതാഭ.ം സ്ഥിതി 

മാഠുന്നേ ഏഎന്തോരത്ഭളുതം--
- കാത 

ലം 

ലചോകപാപത്തിന ശാപത്തെ പര. 

ലോകനാഥന് ഏറഠറഠീടുന്നേ_ കാല് 

പമ. 

ദിപൃശക്തികഠം നീക്കി വല്പഭ൯ 

തിരുബലിചെയ്യ തൂ ഞ്ങുന്നേ- കാല് 

1111: 14൫51014 

അടതാളം 58 

കാലും കയ്യും ശിരം ദേഫം_.അടി- 
യാലശേകം മുറിവായി__ഭീതി 
യാലുള്ളിലെ ക്രമം മാഠി__നീതി_ 
യാലെ മാ ശാവങ്ങളേററു 

ഇരിമ്പാലും കരം. മുഷിയാലും അടി 
ഇടിയാലും പരന് കൊടും 
പേദനയേല്ലക്ഛന്നു__ പാപീ 

൭: സ്വ്ൃശക്തന് മുഴുശക്തി__തധ്മേത 
നിവ്യാഫഭാരത്തെ ചേത്യ്ു-_ദിവൃ 
ഗവ്യഭാരത്തി൯ കീഴ് പീണു.-ക്രിസ്ത് 
സവ്വഭാരം തന്മേത ചേത്തു 

തിരുപ്യവ്ൃശക്തി_യേശു ഏറെ നീക്കി 
നരദേഫശക്തിയോട. 
തൊക്കെ ച്ചമക്കുന്നു__ പാപീ 

൫ പാഠകളു.ം തെറിക്കുന്നേ__ട്ൂമി 
പാരം ഞെട്ടി വിറയ്ക്ഛന്നേ__ [തിരു 

സ്ൂഷ്യ൯കാരുടുപ്പിട്ടൊമിക്കുന്നേ൯- 
കീറി വഴി തുറക്കുന്ന ള് 

കരുണ്ടാകര നി൯-തിരുപുണ്ടൃരക്തം 
പരന്നോടട നമ്മെ ഒരു. 
മപ്പെടുത്തുന്നിതാ__ പാപീ 

ഏകതാടും 59 
ര 

മുരത്തിനാത വന്ന പാപ ശാപത്തെ 

മരത്തിര തൂ ങ്ജിയകറഠൂടന്ന__ കാല് 

൫ 

റുണ്യൃവാ൯ നീ! നൂഠുങ്ങി ലോകക്കു 

പ്ൃണ്ണമോ ചനം നേഴ്ടന്നേ- കാല് 

ണന 

നീതികാരുണ്ടൃത്തെയും യേശുതാ൯ 
നിലകളിത നിഠുത്തീടുന്നേ_ കാല് 

൭ 
അഭയം പ്രാപിച്ച അഗതികശ രക്മ്മ 

അറാഭവപിച്ചിടുന്നേ എന്നും കാര. 
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മശേന! ആദിതാളം 60 

പല്ലപി 
വന്നേ൯ കാരവറി കുരിശതിശ അരികെനോക്ി 

നിന്നേ൯ എ൯ പാപബലിയായവനെ 

ച്രണങ്ങറം 

എന്നെ പ്രതി മുറിഞ്ഞ കാതകരമങ്ങഗം__ക്ഷീണം 
ഏറെ സഫിച്ച തിരു അരുമ ജഡം 
തന്നില് തന്നെ വൃസനം അടക്കിയതും__പ്രാണന്൯ 
താനായി വിട്ട ദിപ നിലയെയും ഞാന്൯__കണ്ടു 

കണ്ടേനെന്നോട്ട തിരുസ്റേഹ ബചം__തിരു 
കരുണ നീതിയും ഒന്നായ് ചേനാവിധം 
പണ്ടെ യാഗത്തെ പാപത്തിന൯ുനിമിത്തം__ചെയ്താ൯ 
പദുദീസായിരല് നിയോഗിച്ചതി൯ നിവ്ലത്തി___കണ്ടു 

എനുപേക്കു കൊണ്ട അടിമുറിവുകളു.ം_കായം 
്ഛേങ്ങദും നൂടുങ്ങി രക്തം ഓടിയതും 
ഛൃ൯പേക്കു വിട്ട ദീഫശ്വാസങ്ങമു.ം__എല്ലാം 
ജപ്പാപി ഏന്നും ധൃാനിച്ചിഫ വസിപ്പേ൯__താണു 

അയ്യയ്യോ പാപത്തിനു ശിക്ഷ ഭയദ.രമേ__.ഇനി 
അടിയ൯ ഏ൯ ംരംശൊ നിനകായിരിപ്പേ൯ 1 
മെയ്യ്യായെ൯ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവും__മേലാല് 
വിനയത്തോടെ നിനക്കായി. ചിലവിടുപേ൯__പാപി 

ന്തു 

മുഖാരി അടതാടം 61 
സവ്വേശ്വരാ ജീവ_നാഥാ മഫേശ്വരാ-യേശു൨വേ_.എനന്െറ 
പാപഹരം ചെയ്താ-നാഷ്ത്രീ മഹാ ഖേദം_പ്്ന്നോ ? 
ഒഡ്യിയില് നിന്നെ പോ.ചിത്ര കഷ്ഷപ്പെട്ട-മാനുഷ൯..എങ്ങും 
കേഷംവിയില് ൂടെയും- ഇല്ലല്ലോ എന് പ്രാണ-നാഥാ ! 
വഞ്ചകന്മാരായ-യയൂദ രാചായ്യയന്മാ൪_യേശൂ൨വേ__നിന്നെ 
വഞ്ചകന൯ു ദ്രോഹി ഏ._ന്ന1ഞ്ചാതെ ചൊന്നതെ.ന്തേശുവേ ! പുഞ്ചിരിയും വൃത്കൂ-ശോഭയമുള്ള ദേ-വേശ്വരാ__ശത്രു 
&സഞ്ചയമെല്ലാം നി൯_3അഞ്ചിതം കാണാഞ്ഞോ-യേശുഭവേ ! 
മാധ്യം മുതുകും കവിം കൈ പാദവും-യേശു൨േ__മുറി 
ഞ്ഞാഠുപോലെ രക്തം-ഓടിയതെ൯ അതി_പാപമേ ! 
മാറി മാറി വാറാല്_ചീറി ഭവാനെ മാ പാപിക൦ം_വാശി കറി അടിച്ചതും-തുപ്പി ഇ ടിചചതുമെ൯_പാപമേ ! 

ാ്തത്ണം ് ക 
ന ര രര നു 

പ ി 
ള് ലന്ത ര ളു 1. അഞ്ചാതെ ൭ ഭയപ്പെടാതെ. 3, സഞ്ചയം ര്ൂട്ടം. 3, അഞ്ചിതം ൭: മഫത്വം, ഭംഗി. 
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ര: മര്ൃരെല്ലാം ചെയ്യ. ദുഷ്ണുതത്താലല്ലൊ--യേശുറ൨േ__ക്രൂശില് 
ഭുത്യൂഭവിച്ചതും-കക്കും സഹഫിച്ചതും-യേശുവേ! 
എത്രയും പാപി ഞാ൯-നി൯ുപുണ്മൃത്താത പര_മേശ്വ-രാ__എന്െറ 
ദുഷ്ണുതം തീത്തരുഠം-1ഭക്തപരായണ൯-യേശുവേ ! 

൬൨ ശങ്കരാഭരണം . മുറിയടന്തതാജം 6 

പല്ലപി 
എന്തോര൯പിതപ്പനേ ! ംരം പാപിമേത 
എന്തോര൯പിതപ്പനേ ! 

അനുപല്ലപി 

൭ അണ്ടക്രോനേ ! നി യി.ചണ്ഡാള ദ്രോഹിയില് 

കൊണ്ടോര൯വയ) പറ -യേണ്ടുന്നതെങ്ങിനെ__ എന്തേ 

ച്ചരണങ്ദധം 

ഥാ 

3 അസപോലും തമ്പുരാനേ 

നിന്െറ മഹാ അസ൯മൃമള്മോരു മകനെ 

ഇന്പംനിറഞ്ഞുള്ള.നിന്മടിയിരനിന്നു 

തുമ്പം നിറഞ്ഞ &പാരിങ്കലയചതു--- 

൬ 

കരുണ നിറഞ്ഞവ൯ന ത൯ 

കൈകാതകമെ_- കുരിശില് പിരിച്ചിടുന്നു 
കരുണയററ മുക്ക൪_ കുരകൈകലാലെ 
കുരിശോഴ്ട്ചേത്താണി_വെച്ചീടുന്നയ്യയ്യ്യൊ 

അത ിി്ന്ിിനി 

ി ൨ 
9൭ 

കങ്മണിയാം നിന്മക൯ ആകാശ ഭൂമി മദ്യ 

കാവിജ.ത-മട്റില് വീണ്ടിരന്നതും ! നിനെറ മക൯_ഫാ! ഹാ! തുങ്ങിടുന്നയ്യകെ 

ചൊന്നി൯തിരുമേനി_തന്നിതനിന്നു ചോര | കാതകരങ്ങളു ടെ-ചോരയൊഴ്ച കുന്നു [൯-. 

മറ്ന്്റില് പീണതുംനി൯_കണ്ണ്ണെത്ങിനെകണ്ടു വേകുന്നു നി൯കോപവത്തിയിജ.തവ്'ണവ. 

ലു ൮ 

കരുണയററ യ്യൂദന്മാ൪ ദൈവമേ ! എ൯ ദൈവമേ 

നിഷകനെഠ-തിരുമേനിയാകെ നാഥാ എത്തുകൊണ്ടു-കൈവെടിഞ്ഞതെന്നെ നീ 

കൊരടാപുകൊണ്ടെടി-ഷഴ്ച്തനിലമാകി ഏവമിതാ നിനെറ_ഏകമക൯ തസെറ 

കരിശിപ്പതിന്നായ്മുഛരിശെടുപ്പിക്കുന്നു._- വാവിടുലഠുന്നു_നീ കേശക്കുന്നില്ലൊട്ടം-- 

ര 
ന് 

ഭാഹം വിശപ്പുകൊണ്ടെ ചരം തുറന്നൊഴ്ചകി- 

തളന്൯ കൈ കാ-ല്ല്ഠ കുഴഞ്ഞിടടന്നു യതാം രക്ത_ത്തിഒ.ലചെന്നെ കഴകി 

ദേഹടമഴലുന്നു_ദേഹിയുഷലുന്നു 
പൊ൯കരംകൊണ്ടു നടത്തി പുതുസാലെ- 

സ്സേഡം പൊരുകുന്നീ-പാതകനോടയ്യയോ [_ | മിദ.തചേക യേശുൂ_സങ്കേതമെ! യെന്നെ 

൫ 
ഥം 

ശത്രൂക്കം മദ്വയത്രടെ ഇപ്പുഴവിനെയിത്ര 

പോകുന്നിതാ_കുററമറഠ കുഞ്ഞാട് സ്ന്റേഫിപ്പതി_നപ്പനേ! എന്തുള്ളു ഞാ൯ 4 

കക്ടടമമെരുശലേംപുത്രി-കഠം കണ്ടു മാ. ഇപ്പുണ്ടൃത്തിന്നട-യാനെന്തു-ഒ൭ ചയ്യ്േണ്ടു * 
ര! 

ലത്തടിച്ചയ്യൊ വാ-വിട്ടലറീടുന്നു--- അബ്ബാ ! പിതാവേ : മ.ഫത്വംനിനക്കെന്നു; 

്് ദക്തപരായണ൯ -- ഭക്തന്മാരെപ്പററി പാത്സലൃമുള്ളവ൯. 9. അണ്ടക്ോന് - 

സ്വഗ്ലാധിപ൯. 8൦ അ൯പോലും - സ്നേഹം വദ്ധിക്കുന്ന. 8. പാരിങ്കല് ച ഭൂമിയിര് 
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൩)൩ ശങ്കരാഭരണം മുറിയടന്തതാളം 63 

ധീരാ ! മനുഷ്യയാവതാരാ ! രക്ഷവാകരാ ! 
വീരാ ! പരമകുമാരാ! സവ്വേശ്വരാ__ 

പല്ലപി 
വാപി ഞാന് എന്തു ചെയ്യും-നാഥാ ] 

ര 
ഒടീവ൯ നീ വിട്ടതിന്നായ്__ നിനി 

അനുപല്ലവി ഉണ്ടായതു പാതകപാപത്തിനാര 
വേദം നിറവേററി ആദിപാപമറാ൯ ദെൈവകോവത്തിനാത. ഫീനക്കുരിശതിരത | മു ം നിതി തരും യേശുനാഥായെനു സ്വാമിയേ ദേവനു ഉയിരവിട്ടു ജീവിചെന്നെപ്രതി__ 

൫ 
ച്രണങ്ങഥം  ആശ്ചയ്യം താ൯ ചാകാ൯ 

തേടി എന്നെ 1നരകാരത വരുന്ന അ൯പേഠുമാദിനാഥ൯ 
ഉദ്ധരിപ്പാ൯ ഓടിവന്നോ വിമലാ താഷ്യോടു മേയ്ക്കാ൯ കാച്യായിട്ടിന്നു 
ആഴുകഠംക്കായിട്ട ധനീടാന്നയിര തരാ൯ തവ ജീവനെ വെച്ച അഞ്ചിടാഭയമെ__ 
പാടുപെട്ടു കുരിശില് മരിച്ചോ നീ ൬ 

൨ കുററം തിരെ പൊടുത്തോ൯ 
പൊന്നുലകാധിപനേ പാപക്കം മുറഠുമെല്ലാം തിത്തോ൯ 
ദേവാ ന് എഗ്ു, ചെയ്യു നാഥനേ ഉററവക്കും ഉ ണൊവ്യവറവക്കും ജാ നിന്ദികപ്പെടാനും കന്നത്തടികൊഠംവാനും | 2റവവക്കും അള.വററ നല് പ്രീതിയെ__ 
ചെന്നിയിരു മുഗമൂടി നീ താ൯ വഹഫിപ്പാനും ൭ 

ഇമ്മാനുവേല് കുരിശില് 
മരിച്ചു മുമ്മാഗ്ക്കാ ജീപിപ്പാ൯ 
സന്മാഗ്ഗം അറു നമ്മ കെട്ടപോകാതെ 
ദൂമ്മാഷ്ടും തന്നില്. പരിതപിചീടാതെ__ 

൩. 

ചാറാത അടികുപ്പെട്ടു 
ബ്വഡുവിധമായി ൯ പാടുപ്പെടട 

ടാ. 

1111: 1150ഡ്യനറവു 

വ് 

൧5൭൮151014 

മയിത്തെഴുന്നേല്പ്, സ്വഗ്ലാരോഹണം 
രാ പല്ലപി 64. 

ഉ ണന്നരുളി_യേശു സ്വാമി 

അനുപല്ലപി 
ക്കലുത്ഭി ലോക സ്ഥലങ്ങള്.ര്സ്വഗ്ണാല് 
ഇറങ്ങി വന്നു ദൂതന്മാരും 

1. നരകുത -- നരകത്തിരുനിന്നു. ൭. നീടാന്രയി൪ _ നിത്യജിപ. മം സ്വഗ്ണാര 5 സ്വശ്ലത്തിതനിന്നു, 
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ചരണങ്ങം 
൧ ശാലോമിയാ-ദി പ്രരികളു.ം-പ്രേതാലങ്കാ-രം കുരുതി 

ചാലവെ സു-ഗന്ധവഗ്ശു-1ജാലമോട. ണഞ്ഞീട്ടന്നു__ ഉണ 

൨ മശ്ലാമ-ഷ്യാ കണ്ണീരിത-മമഗ്നയായി-പാത്തീടുന്നു 
ഭക്തിഭയസ്സേഹം ഏണ്ടെ-പ്പോസ്പൂല൪ കൂഴന്നിഴുന്നു-_- ഉണ 

൩ പാട്ടപെട്ടു_മരിച്ചടക്ക-പ്പെട്ട നാം ദുൂ-ന്നായിതല്ലൊ 
ഏട്ടുകെട്ടില്_മുന്നോ൪ ചൊന്ന_താകെ നിറ-വേഠിയല്ലോ- മൂണ് 

രം മുദ്രയും കാവലും കുഴി മൂടിയ ക-ല്ലതും നീങ്ങി 

ശത്രുജന_ങ്ങളു.ം പേടി-ചോടി മ--നം കലങ്ങി ളണ 

൫ സപ്പുതല-ചതപെടട്ടെ-ര്തല്ലതി അ_ടിപെടട്ടെ 

ദുശ്ൂതി_മൂടപ്പെടടടെ-സ്വഗ്ലുവാതിരു- ഉ ഗപ്പെടട്ടെ- ളൂ 

൬ ക്രിസ്മുതാ൯ ഉ_യിത്തെഴ്ുന്ന_വാത്ത ംരം ലോ.--കത്തിലെല്ലാം 

സതൃസംഘ.-ങ്ങളില് നിത്ൃം-കിത്തനം ചെയ്യീടവേണം-_ ളു 

൬൫ ഇംഗ്ലീഷ് ആദിതാളം 

് പല്ലപി 
ഹല്ലെലൂ ഫല്ലെല്ലയാ മഫത്വ ദേവ നി൯ സുതനെ : 

ഹല്ലെല്ല--ഹല്ലെലൂയാ ജയം ജയം അനന്തവന്ദിതനേ ! 

അന്ുപല്ലപി 

നല്ലോ൯ അനാദി 4വന്ദ്യ൯.-വന്നു മരി. 

മുയിത്തെക്ചുന്നു ഇന്നു വിജയമേ [ലം ഹല്ലെ 

ചരണങ്ങം 

൧ കി ൩ 
| 

ജയമതു ഘോഷ്കിഷ്ു---കൊടുടംവേ-  ചാവി൯ ക്രരൊടിഞ്ഞു__മടിഞ്ഞു 

താളത്തെ സംഫരിച്-മുഠിക്ട് നട്ടുമതിലും ഇടിഞ്ഞു__മറിഞ്ഞു 

പാപികമെ കറിഷ്ട-_-മരിച ജീവനെയും വെടിഞ്ഞു__.ദൈവാലയ-- 

പാട്ടപെട്ടദ്ധരിഷ്ച-__കിരസ്ത--- ഫല്ലെു  ത്തിര രണ്ടാഷ്ക്രിഷഴിഞ്ഞു__ഒഴിഞ്ഞു-_ ഫ൭ 

വേദം നിഠവേഠറഠി-_നേ൪ തെറി. ദൈവകോപം തീന്൯__പിശാചി൯ 

യോരെക്കരയേഠററി__-കാ൪ മാഠഠി  തീന്മയെല്ലാം അകുന്നു__തകുന്നു 

പാപികളെ. തേററി-_കൊണ്ടാറഠി ആവലോട്ട ചേന്ന_വണങ്ങിക്കു. 

ഭദ്രാസനം കയറഠി__വാഴിച്ച്-__ഹല്ലെല്ല ഞ്ഞാടി൯ സ്മൃതി പകന്ന--പുകഴ്ണുവി൯--൦ 

എ മര ന മു, മഗ്ന 2: മുഴുകിയവഠം. ടൂ, തല്ലതി : അവന്െറ യജ 

ന൯. 4. വന്ദിത൯ ട വന്മികുപ്പെട്ടവ൯. 



ഉയിത്തെഴുന്നേല്ല് 3 

൬൬ ഇംഗ്ലീഷ് ആദിതാജം 66 

൧ ഇ_ന്നേശു രാജ._നുയിത്തെഴ്ട--ന്നേററല്ലേല്ല-യാ 

വ൮-ന്നാശ ശാപ_ ചാവുക ജ._യിച്ചല്ലേല്ല-യാ ! 

മഹാ സന്തോക്ഷമേ !_മഹാ സന്തോക്ഷമേ ! 

പരാപരസുതനേശു നാഥനെ_വാക്രിപ്പാടടവി൯ 
ജയഗീതം പാടുവി൯ജയഗീതം പാടടവി൯ 
1പകലോനുദിച്ചിഭകോടിയൊളിചിതാ വന്നിട്ടവി൯ 
മഹാ സന്തോഷമേ !_മഫാ സന്തോഷമേ ! 

൨ ദൈവദ്ദത൯ കല്രുട്ടി നീകി-വാതിലില് നിന്നു 

അക്കാവല്ലച്ചാ൪ മരിചവരെ.പ്പോലെയായ്ക്കന്നു-_. മഫു 

൩ അതിരാവിത പേത്ര യോഫന്നാന്മാ_രോടി പന്നഫഹോ ! 
ശവകല്ലറയ്ക്,ജ്ിത നോക്കി വിശ്വസി_ചീടിനാരഫോ__ മഫാ 

൬൭ യമുനാകല്യാണ। ആദിതാളം 07 
പല്ലപി 

ജീവനായകനേ മനുവേ_ലെ-എ൯-എസ_എ൯൨ [വ 

ചരണങ്ങധാം 

൧ ജിവക്ടപയി൯ നിജ വിയച്പുവെഭ്ളം-എസെറ 
മേലൊഷിച്ച പാപത്തിരു നിന്നുഞത്തി 
നാവിലൊരു പൂതിയ വ്രാത്ഥനയെ പക 
വ൩൯-എ൯൨ഹ൮൯.എസ-എ൯-__ കവ 

൨ തന്നയിരിന്നിരിപ്പതാം രധിരം_തന്നി_ 
ലെന്നുമിരിക്കമൂഴ്ക്ും തന്നെനിക്കു 
ഏന്നുയിരിരു മരുവൂം_മരണവിഷമൊഴിച്ച_ 
വ൯-എന൯ു -എ൯-എന൯_എന__. ഒിവ 

൩ വിശുദ്ധി വരുത്തുമാധുതലിന്നാത്മാവിനെ-നല്ല_ 
ടൃശുദധമാമിരുളെന്നുള്ളിത നിന്നകററി 
വിശ്വാസം പ്രരയാശ സ്നേഹ_മെന്നാത്മാവിങ്കത തന്ന_ 
വ൯-എ൯-എ൯--എ൯-എ൯__ വ 

ര. ഉയിത്തു മറിയയ്കു് പ്രതൃക്ഷമായപോ.-ലിപ്പാ 
പിയാമെെന്നുജജത്തിര പ്രതൃക്ഷ മായവ൯ 
കും സ്നേഫവാകാലെ-ന്നുള്ളമൊക്കെയും കവന 
൮൯൩-എന്൯-എ൯_എ൯-എ൯... ഒ്ടീവ 

൫ തന്നുടെ ജഡത്തോടുമസ്ഥിയോട്ടമൊന്നാ_ യെന്നെ 
യെന്നും പിരിയാതവണ്ണം ചേത്തൃകൊണ്ടവ൯ 
തന്നുജ്ജം തുറന്നു മ൩൨മെല്ലാമെന്നോടറിയിച്ച_ 
൮സ൩-എ൯_എ൯_എ൯_എ൯൨_ 

ജിപ്പ ്തതതതത്തതത്തുത്തുത്തള്ി 
1. പകലോന൯ ട സൂഷ്യ൯. 



ദ 

൬൮ 

൬൯ 

൧50൨124510 

ആധികമൊഴിച്ചെന്നെ കാക്കുന്നവ൯-ഭ ക്ഷ 

നോദികശ തന്നു നിതൃം പോഠടുന്നവ൯ 
നീതിവഷിയിലെന്നെ_നടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന_ 
വന൯-എ൯-എ൯_-എ൯-എന്--- ജമി൨ 

ഞാനവനുമവനിനിക്കുമെന്നും-സ്വന്തം 
ഞാനവനൊഴികെ മററാരെയുമെ 
ന്ൂനമറിയുന്നില്ല_വനിനികെല്ലാമായ- 
വ൯-എന൯--എനു-എന൯-എനു--- ളീ 

ഫന്തുസ്മാ൯ ആദ.താട്ം 0% 
പല്ലവി 

യേശുവിരു സാദ്ടശ്ൃമെന്നിത പതികഃ ദേവാത്ഥാ മാവല്ലഭ ദേവാത്മാ 
യേശു തന പ്രതിമയിലുരുവാകിടുകെന്നെ-- 

ചരണങ്ങാഥം 

യേശുവിനു നാമത്തിൽ സ്ത്റാ൩൨പ്പെട്ട നാമെല്ലാരും 
ക്രൂശില് തന്നോടായ് മുതി-ഏററടകുപ്പെട്ടു--- യ്വേ്ണ, 

മരണ സാദ്ദശത്തിലേ..കിഭപിച്ചോരെല്ലാം 

ധരിച്ച പുനരുത്ഥാന-സാദ്ൃശ്ൃവും യുടെ യേ 

പാപത്തിന്നേശുവില് നാം 2_രിഷുുപോയി തിരെ 

വാവത്തിലിനി നാം വസി.ചിടരുതത്ങൊട്ടും_ യേ 

പാപത്തിന്നവയവങ്ങ൦- ഓരോന്നും വെവ്വേറെ 

ശാപ മരത്തില് തഠച്ച-കൊന്നു പോയി സത്യം യ്വേഗ്ശ 

വിണ്ടും പാപത്തിന്നെന്നെ_ ഉ ദ്യോഗിപ്പിക്കം വൈരി : 

വേണ്ടാ നി൯ ശ്രമങ്ങമൊക്കെ_മാററിക്കൊശക വേഗം യേ 

വിനയം ദൈവാശ്രയം-വണുകുവുമേശുവിര 

വിക്കി ശോഭിച്ചപോത്. നി-പയട്ടെന്നുലിലും- യേ; 

മരണത്തിനു രം മമ്മത്തെ_ഗ്രഫിപ്പിച്ചേശുവിന൯ 

മരണത്തില് ശക്തിയെന്നിത-വ്യാചരിച്ചിടട്ടേ-- യേശൂ 

ഉയിഫ്റ്റി൯ മാ ശക്തിയില് ഞാ൯_യേശുവെയറിഞ്ഞു 

ഉയി൪ബലത്തി൯ പൂതുകം-എന്നിത നിറയട്ടേ-- യേ: 

ദൈവ വലഭാഗത്തുയ_ നിരിക്കുമേശുവി൯ 

ജീവനെന്നില് വസിച്ച ജ-യോത്സവം കൊടലര്ട്ടേ-- യേ 

മദ്ധൃയമാവത। ആദിതാജം 60. 

പല്ലപി 

വാനലോകത്തെഴ്ട്ന്നെടളിനാ൯-ശ്രീ യേശു
നാഥശര 

വാനലോകത്തെഴുന്നെമ്ളിനാ൯ 
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അനുപല്ലപി 

വാനലോകത്തെഴ്ന്നെളളി_നാനൊലിവുമലയിത നി. 

ന്നാനനമയത്തി ശിഷയ_വാനിത നോക്കി നിന്നീടവെ- വാന 

ച്ചരണങ്ങാം 

വിണ്ണ്ണലകത്തില് നിന്നിറങ്ങി-മനുജനായി 
വന്നു മാഗുരുപായ്ക്കിമങ്ങി 
ചൊന്നു ശിക്ൃരോട്ടപദേശം നന്മ ചെയ്യു ന. 
ടന്നറിയിച്ച സുവിശേഷം 
മന്നിടത്തുള്ഥോക്കു ചോര.ചിന്നി മരിച്ച മരണം 
വെന്നുയിത്തു നാല്പതാം നാ-ളിന്നിലം പിട്ടു ജയമായ് വാന 

ലി 

൨ മെലുപിസഭേക്കിനെറ ക്രമത്തില്-_പുരോഹിത വേ- 
ലെക്കച തെറ സ്വന്ത രക്തത്തെ 

തുക്രത്തദത്തളികയി_ലേന്തിയതിഒകത 

മുക്കിയ വിരലുജടവനായ 
ഇക്കലപാപമൊക്കെക്കും-തക്ു പരിഹാരം ചെയ്താ൯ 
സ്വഗ്ലമാം വിശുദ്ധസ്ഥലം-നോക്കി മഹാപുരോഹിതന്. വാന 

൩ രുന്നില് പിശ്വചസിക്കുന്നോക്കായി--ട്ടഴിപില്ലാത്ത 

മന്മിരമൊരുക്കുവാനായി 
എന്നുമവരോടിരിപ്പാനാ-ഷ്തൃയാത്മാവെ പ 

കനാവക്കു കൊട്ടപ്പാനായി ് 
ഉന്നതന൯ു വലഭാഗത്തി-രുന്നു പക്ഷവാദം ചെയ്യ 
തന്നുടയോക്കു മോചനം-തന്നു രക്ഷ്ധിപ്പതിന്നായി-_ വാന 

രം സേനയിനു കത്ത൯ പരിശുദ്ധ൯-എന്നു സ്വറ്റീയ 
സേനകഠ: സ്കൂതിച്ചു പാടവെ 
വാനമാന്ന ശിക്കൃ൪ മുഖത്തേത_തിരുകടാക്ഷം 

' പിണുവിടന്നു പിലങ്ങവെ 
വാനവ൪ സാക്ഷി നല്ല, വെ_മാനവ൪ പാപം നീങ്ങവെ 
കാണികഠം കാഷ്ട്യയിതനിന്നു_വാനമേഘത്തില് മറഞ്ഞു__ വാന 

| 

൭0 ആനന്ദഭൈരവി ഏകതാഒം 17. 

പലപപി ടി 
ഞങ്ങടെ പ്രധാനാചാഷ്യനേ_പാപം ഫനിക്ു 
ഞങ്ങളുടെ വൃണ്യയ കായ്യന൩േ 

അനുപല്ലുപി 
മങ്ങിയ കാലത്തിലുഭട_മാററമാം നിഴത ക്മ്മാദി 
പൊങ്ങിയ കാലെ കുരിശി൯_പാട്ടകളാല് പൃതുപ്പിച__ ഞങ്ങ 
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ച്രണങഞങ്ങഥം 

൧ വാതിലാം ദൈവാലയെ വന്നു_ അനുതാപമോടെ 
വാവപിട്ടലറി പറയുന്നു 
പാതകരാം ഞങ്ങളിന്നു_ പാപപരിഹാരത്തിന്നു 

പരമാടിന്കുടിതഷ്കു-ഭ്ധാവിഷേര കൈകഠം വയ്ക്കന്നു__ 

൨ ഞങ്ങടെ നാമങ്ങഠം നി൯ നെഞ്ചി൯-ധൂപം രക്തവും 

നിസ കരെയേന്തി ക്ൃരപാസനെ 
മംഗല ഡ്രാത്ഥനയേററു-മര്വൃസ്ഥതയിരു കഴിപ്പാ൯ 

തിങ്ങിയ മനസ്സാല് ഞങ്ങശ.-തഞ്ചമായ്യ്കി൯ പാദാശ്രയം 

നന്മിയോടാശ്രയം കൊള്ളുന്നു 

മംഗലമായി് ഞങ്ങ ഭിവി_വാഴ്*്കിത മഹത്വം തവ 

ഭംഗമായാല് തിരുവുഭഭം-പരിതാപം ആകില്ലയോ £__ 

൪ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടുവരേണം-ആഭ്ര ഫുദയാ 

ആടിയാര വെളിയില് നില്ലകന്നു 

അനുതാപമോടെ ജപി-ചഠതിവരെ കാത്തിരിപ്പാ൯ 
മനശ്ശക്തി തന്നീടേണം_ശാപമരുതേ വരുമ്പോ 

ഇംഗ്ല്ിഷു 
പല്ലപി 

മഹി_മാപതി മശിഹാ---മേഘ 
വപാഫഹനമതിന്മേത 

ജയ്പ്രഭാവത്തോടഫോ 

സ്വ്ലുലോകത്തിസ്തെഴ്ന്നാ൯ 

൭൧ . 

ബഷ്രുദ്ദൂതസൈന്യൃങ്ങം.-ജയഗീതം പാടുന്നു 

ചരണങഞ്ങഥം 

മഫസ്സറരനഭോതലങ്ങഗം.--മേഘ-- 

പവ൮്വാഫനം കടന്നു 

ബഫ്രനിരഭദൂതഗണങ്ങ.--വുണ്ച- 

പാദം കുമ്പിട്ട്ന്നു [ങ്ങഗം 

മഹത്വത്തിസ രാജന്നു-തുറന്നു സ്വര്ദ്വാര- 

൨ 

ഏതിരേററു ടുതസംഘം--മോടി- 

ഏറും വിണ്പതിയെ 

അതിഘോഷാസേവചെയ്യ--കിത്തി 

4൧൭൧245104 

ഞങ്ങളുടെ ആടിനുകുട്ടിയേ- ഞങ്ങ നിന്റ മേരു 

ടാ ക ക 

 ആര്രു പാടി നിന്നു 

ആദിതാജം 7 

പരമണ്ഡലങ്ങളിത_പല രാഗംകേശക്കു 

൩ 

നരലോകരക്ഷകനായ്-__ദേഫം 
നാഥ൯ എണ്ടിരുന്നു 
കുരിശിരു തന്നെ ബലിയായി്-__നല്ലി 
ഫോക്ചത്തോട്ടുയിത്തു 
മരണത്തെ പാപത്തെ സാത്താനെയുംവെ. 

രം 

ഇഹലോകത്തില് പരത്തിത__എങ്ങും 
ഏകധാ നിറഞ്ഞു 
മഹിമാസനത്തിലമങ്ങു-_പിണ്ണ്ണില് 

പാഴ്ചന്നേശു രാജ ത്വം 

ഗ്രഫിപ്പാനതൃത്ജുതം_ ജഡം ഫണ്ട ദൈവ- 
ഗ് 

ജയിക്കുന്നു രക്ഷകത്ത൯_പാരില് 

ജാതികള.ഖിലം 
മയക്ക്ങഠം വിട്ട തന്നെ__വാക്ക്രി 
വന്മിച്ചിടുപോള.ം [കുന്ന 
പിയത്തിന്നു മേത അമ്ജു-വിളഞ്ങുന്നുനായ- 
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൭൨ 72൭൩ 3 

ഇംഗ്ലീഷ് _- ഏകതാദം ഇംഗ്ലീഷ് -- രൂപകം 
പല്പപിയ ഴാ [തല 
റിസ ഷിപി മകിരീടത്താത-മുറിവേററ യേശുപി൯- 

പിന? നു ദ മോടിയേറും മാമഹത്വ_മകുടം ചൂടുന്നു 
താണ്ുവന്ദിച്ചിടി൯ ജയമകുടം ച്ചൂട്ുന്നു 

യേശുമഹാ രാജന് എങ്ങും 

വാണരുള്ടുന്നാ൯ ൨ അതി 
ച്ചരണെങ്ങഥം സ്വഗ്ലത്തിത മഹാ-ഉയരത്തില്വാഴ്ചന്നാ൯-- 

ശോഭയോടട മാമഫത്വ_രാജരാജ൯ താ൯ 
൧ രക്ഷക൯ താ൯_ബലിയായോ൯ 

കത്താധികത്ത൯ താ൯ 
ഉന്നതത്തിരത പോയി 
സത്ചപതി-സ്നേഹരൂപ൯ 

? ൩ 

യ ന | വാനലോകത്തിത_പരമാനന്ദംതന്നേ_തിരു 
൨. ഇജുഡിം പരവൃും-പാതാള വും ി മാമഹത്വം ഇങ്ങറിഞ്ഞ-ഭക്തക്കാനന്ദം__ 

തന് അധികാര തലം | തിരുസ്നേഹമാനന്ദം 
യേശുപര൯--വാണീട്ടുന്നാ൯ ൂ 
ത൯ ഹിതംപോലദെങ്ടും__ സ, ര [ബച്ഹ 

; കുരിശി൯ ലജും;കഠം_തരുംനിതൃഭാഗൃങ്ങം- 
' കോടികോടി കാലം വാഴ്ചം സ്വഗ്ലരാജു- 

[ത്തില് 

തിരുരകൃഷ നേടിയോ൪ 

൩ വൈരികമാം ഏവരും ത൯ 
പാദം കുമ്പിടും വരെയും 
വല്ലഭത്വത്തിസ വലഭാ_ 

ഗത്തു വാണിട്ടന്നു__ സ 

ര: വിണ്ടും അവന് എഴ്ചന്നരുമ്ലം ൫ [ന൭ 
ഭക്തരെല്ലാരെയും താ൯ പണ്ടുതാ൯ പെട്ട-കക്ഷപ്പാടും മരണവും- 
മേദിനിയിരനിന്നുയത്തും പാപികുശക്കു നിതൃമോക്ഷ-ഭാഗധൃയകാരണം 
മറുരൂപമാകും നാം. സ സുവിശേഷഘോഷണം 

1:%1101727104 ച ഗ/ച്ഡ്്്൦ 

ഗുണദോഷം 

൭ര ആനന്ദഭൈരവി ആദിതാഒം 74 
ഫേ ഫേ! പ്രിയസ്നേഹിതാ സോദരാ! 
സാദരം വശുണു 2മേ വചനം 

ഴഫാലാഹല തുല -യായ മായ നമ്മെ 
ഫന്ത നരകത്തില്_തമ്ഭികള് യുമേ__ ഹേ 

1, ശുണു-കേട്ടാലം. 83. മേ എന്െറ, 989, ഹാലാഹലതുല്യം ട വിഷംപോലുള്ള, 



വ്േറന്സമനറ ഷന വസ 

ചരണങ്ങറഥം 
൧ കായമിരിക്കിലെ-മായയെ ജയിക്കാവു 

കായം പേയാത പിന്നെ-ന്യായം വിസ്തരിക്കുമെ 
സ്യായവിസ്പാര സഭാ_നായകനാമേശുവെ 
മായമെന്നിയെ 18 ജ_മായയകല൨വെ__ ഫേ 

൨ പാരില് പാപമില്ലാതെ ഏരുഷമരില്ലായ്ക്രയാല് 
നേരായ്മരണം നമ്മില് .ഘോരമായ്ക്കരികയാല് 
പാരം പെരുകും കൃപാ-ധാരന൯ു നീതിയെ!സുത._ 
സാരമേധത്താല് പരി.-ഏരണം ചെയ്യ നാഥ൯-- ഫേ 

൩ ദവദസ്വരൂപന൯ മഫാ-വേദന പരനായി 
ഖേദമധു മധുര-സ്വദേന മൂതനായി 
പാതകം തീത്തു നമ്മെ_നീതീകരിപ്പാനുയി- 
ത്താദിഗുരുവാം ക്രിസ്ക്ു-നാഥനെ ഭജിക്ൊടോ '-_ ഫേ 

രഃ പാവനമായ ത൯െ൨_&ഭവൃശോണിതം തന്നാല് 

പാപികളായ നമ്മെ-പാലനം ചെയ്യതിന്നാ(യ്) 
പാവനാത്മാവിതനിന്നു_ബോധമുദിപ്പിക്കുന്ന 
ടഭാഗധേയനാം €6ഭക്ത_പാലനെ ഭജിക്കെടോ !__ ഫേ 

൫ രക്ഷ്മിതാവിജ.തനിന്നു-രക്ഷയെ ലഭിക്കാതെ 
"കുക്ഷി ദൈവമായ്ക്കുല-ടിക്ഷ നടന്നുട൯ 
കേക്ഷാഗ്നിപോലെ മുത്യൂ-ശിക്ഷാരൂപമായ്മ്വൃയ 

€ ലക്ഷണഫഹീനമായ-രക്ഷഡ്റ്റിത രക്ഷ്മ ചൊല്ലം- ഫേ 

൬ പ്രാപി!യന്ദതപികു-പാപി ! യനുതപിക്ക 

പാപിയന്ുതപിചചാത- പാപമോചനം വരും 

ഇത്യേവം പറയുന്ന-മരൃയനെ മുഷിച്ചാഘ.- 

കൃതമായ മായയില് മര്യാ നീ മുഴ കായ്്,. ഫേ. 

൭ ക്രിസ്മോ ജഗല്ഗുരോ !-ക്രിസ്കോ പരമഗുരോ : 

ക്രിസ്പോ വേദഗുരോ !-ക്രിസ്പോ വിദഞഞാനഗുരോ ! 

ക്രിസ്നോ ദൈവപൃത്രാ [_ക്രിസ്മോ മനുഷ്യപുത്രാ ! 

ക്രിസ്പോ ! 10രക്ഷ രക്ഷക മാ-11മിരയവം സ്കൂതിക്കെടോ.__ ഫേ. 

൭൫ ദ്വിജാവന്ത! സുരുടി ആദിതാജം 7൫ 

പ്പി 

നാമൂ.കഠം പോയീടുന്നു-സഫോദരാ 

നാമൂ.കഠം പോയീട്ടുന്നു 

1. ഭജ _ സേവിചചാലം. 9. സുതസാരമേധത്താല് 5 പൃത്ര൯ദൂലമുടഭ സാരമായ ബ് 

ലിയാത.. 9. ഖേധമധു മധുരസ്വാദേന മൂതനായി -- ഖേദമാകുന്ന മധുവിനെ മധുരമാ 

യി രചിച്ചതിനാല് മരിചു. 4. ഭവൃശോണിതം ൭5 പരിശുഭ്ധരക്തം. ഭം ഭാഗധേയ൯ 5 

ഭാഗ്ൃയവാ൯. 6. ഭക്തപാല൯ ൭: സേവിക്കുന്നവരെ പാലിക്കുന്നവ൯ 1. കുക്ഷ്മി ക ലയി 

ഒ. 8. കക്ഷമാഗ്നി :: ഉണങ്ങിയ ലുല്ലിലെ തീയ്. 9. അഘകൂത്യമായ 5: പാപ്രപ്ര്ൃത്ന 

യായ. 10. രക്ഷ രക്ഷ്മ മാം -- ഏന്നെ രക്ഷ്മിക്ക രക്ഷ്മികു. 11. ഇത്യേവം 5 എന്നിങ്ങനെ. 



ചു ഗുണദോഷം 

അനുപല്ലപി 
നാമൂ.കഠം നാലുപിരല്- നീല മെയുള്ഭളതിനാല് 
ചേലോട്ട നിയിതു-ചിന്തില്ണന്ന കൊട്ടക 

ച്രണങ്ങം 
൧ ഘ്വും പിഞ്ചും വിലഞ്ഞും-പഴ്ചത്തുമൊരു 

മാവിതനിന്നു വിഴ്ഴംപോരേ 
ചാവാര പിടിപെട്ടു നിര ച്ചറഠിലുഭ്മ അനേക്൯ 
ഭൂവിരനിന്നെടടക്കപ്പെ-ടിടുന്നില്ലെയോ 4; നിന്െ൨__ 

൨ തന്ത തളജ പോയില്ലെയോ?_സഹോദഭരാ! 
എന്തിങ്ങനെയിരിക്കുന്നു 
ഹന്ത യെന്നേക്കുമായി-നിനെറ ഭവനമതിത 
ചന്തമോടിരുന്നീടാ_മെന്നോ നിനയ്ക്ുന്നു€ നി൯൨_ 

൩൨ ഇന്നും ദൈവം കനിഞ്ഞയ്യയോ_ജീവനോട്ട 
നിന്നെ വെചിരിക്കുന്നഫൊ 
ഉന്നത൯ കനിവെ വെടിഞ്ഞു നടന്നാല് ചാവു 
ഒന്നുമൊരുങ്ങാ നേരം_നിന്നെയെട്ടത്തിടും നി൯൨. 

ര: യേശു കുരിശില് നിനക്കായ്_സഫഹോദഭരാ ! 
എറി മരിച്ചതോക്ക 
ലേശവും താമസിയാ_തേശുവി൯ പാടത്തെ നീ 
ആശ്ലേഷം ചെയുയവനില്-വിശ്വസിച്ചാശ്വസിക__ 

൫ ഇക്ടകാലമിതയ്യയ്യോ_സഹോദഭരാ ! 
കക്ടകാലം പി൯ വരുന്നു 
ഇക്ടകാലത്തില് ഗുണ-പ്പെടീടാഷ്്ീത നരകാ. 
രിക്കുതയില് വീണുയ്യയോ_കക്ടമുഴന്നിടും നിന് 

൭൬ ആനന്ദവിലാസം 

പല്ലപി 

മാന്നു പോകാതെ നി-മനമേ ! ജീവ൯ 
പഠന്നുപോ.-കും വേഗം-ജഡം മണ്സ്നായിട്ടമേ 
മറന്നു പോ-കാതെ നീ_മനമേ ! 

ച്ചരനെങ്ങധം 

൧ 
൩ 

പിറന്ന ൩േേരം മുതല് നിന്നെ-എപ്പോഠം ടത്ചൂ വാ-ന്നീടുന്ന-കാലം_ ബാല്യ 

നാടു. 

നാമ. 

നാളു. 
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മുറിച്ചീടാ-മോ_എന്നു_മരണം നി-ലച്ഛന്നേ | വൃദ്ധവശി_ശുത്വബ_ച യെവ്വനത്തോ കുറഞ്ഞോന്നു ം_താമസം-എന്നേ-നിന്നെ രാത്രിയി_ ലോ വകലത്തോ-എന്തോ മലോകത്താകിടട-വാനൊരു_ങ്ങുന്നേ__ മതൃര--റിയുന്നി-ല്ലന്തയകാ_ലത്തെ__ 
൨ 

രം 
ശക്തി സൂ_ഖം ധനം എല്ലാം-സവ്വ വീട്ടില് വെച്ചോ കാട്ടില്_വെച്ചോ_ അതി ശക്ത൯ നിന്നെ വിളിച്ചീടുന്ന_കാലം കോഷ്ടമു-ഭട സമുദ്രത്തിങ്കല്_വെച്ചോ & മാത്രനേ_രം ടപം-ചൊല്ലാ൯_ക്രടെ കട്ടില് കി_ടക്കയിരല് വെച്ചോ-മൂത്യു ചേത്രീടട_-മോ ; ഇല്ല ! ഇല്ല! ജ തെല്ലാം | വെട്ടവാ൯ (ചേര്ൂട്ടന്നെങ്ങു_.വെച്ചോ 
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] 

രോഗം ക്ഷ്മാ-മം ശഗണ്ജ-_കൊ്ടോ-വിക്ഷ 
നാഗം മു-ക്കമൂഗം-മിന്നിടി_കൊണ്ടോ ? 
വേഠെ.-വി_പത്തുകഠം_കൊണ്ടോ_ജീവ൯ 
മാദും കാ-യം.-മണ്ണാഷ്ിരും നീ_കണ്ടോ__ 

൬ 

൭൭) ആഹര। ആദിതാജം 

പല്പപി 
മുത്യൂ പന്നണയും.നിനക്കു_നി൯ വീട്ടകാഷ്യം 
കൃതൃമായൊരുക്കുക വേഗം 

ദൂതു വന്നണയുമയ്യോ_കത്തനുറയില്നിന്നു മണ 
കട്ടയാം ശരീരമിതാ-വെട്ടവാ൯ വാഭൃരീടുന്നു__ 

ച്രണങ്ങഥം 

൧ ഉന്നത ദേവവചനമാ_മിതു നിനക്കു 
ഇന്നഠിയിച്ചീടടന്നയ്യ്യോ നീ! 
മന്ന൪ മന്നനാം മശിഹ സന്നിധിയില് നിരണം 
പന്ന പി൯നില്ലേൃണ്ടെതെന്നു-ഉന്നിയുണനൊഴ്ുന്നേല്ും- 

൨: വെട്ടവാ൯ വാഠം മിരനുക്കുന്നയ്യ്യോ നിന് കമ്ലാമതില് 

തിട്ടമായ്ക്കന്നു വ്ണീട്ടമേ 
എത്രയും നി൯ നല്ല മേനി_യത്രയും വേഗം ലുഴ്ടിത്തു 

കഷ്കമഴിയുന്നതിന്ന_ടടത്തിരിക്കുന്നയ്യ്യോ കാലം-- 

൩ മെത്തയില് കിടന്ന നിഷ ദേഹം അയ്യ്യോ നാമെ 
വെട്ടിയോ൪ കുഴിയിത കിടക്കും 
ചത്ത നി൯ മേനിയെ_തിന്നു_തൃപ്യി വരുതുുവതിന്നാ- 

യ്്രാത്തിരിക്കുന്നേ പുഴ്ചക്ക-മൂറഠു ചിന്ത ചെയ്തു, മൂഡ്ദാ 

രം പുത്രക ത്രങ്ങമു.ം നിസെറ_മിത്രവശ്ശവും 
ചുററിനിന്നു കുണ്ണി൪തു കവെ 

കെടി വലിച്ചിടും കഫം-വട്ടമായുരുട്ടും കണ്ണ്ണം 

വിട്ടകന്നു നിന്നില് നിന്നു-തിട്ടമായ്ക്കോയീടും ജ് ൨൯ 

൭൮ കാപി! ആദിതാദം 

പല്ലവി 

കല്ലും അല്ലെടോ! കായം-മള്ം അല്ലെടോ [_ഇതു ₹! 

അനുപല്ലവി 

പെട്ളി പൌ൯ പിലമതിയാ-മുത്തും ആ_ച്ലെടോ '-- 

ഇജപ്പോഷൊ-രുങ്ങേണം നെഞ്ചേ-ജനി 
പില്ലാടാ-കട്ടെന്നു-വെക്കാതെ_നെഞ്ചേ ! 
തല്ലര-ന്നേല്ലിക-നിന്നെ _-എന്നാരു ന്നെ 
സ്വര്പ്പുര-ത്തിതഎന്നും-വാണിടാം-പി. 
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ടര 

മുതു 

മുതു 

മുതു 

ടൂത്യൂ 
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ഗുണമോക്കം 35 

ചരണങ്ങഥം 

൧ വല്ലതും ചൊല്ലാതെ നാമെ.-വരുവതറിയാ-അതാരു 

നല്ല വഴി തേടി ദേവ-നാമത്തെ ഓക് കല്ലം. 

൨ സ്യഷ്്ന്ു കീം കണ്ടതെല്ലാം-മായ' അല്ലെയോ 4-ശ്ലോമോ൯ 
കാഷ്്യം ഇതു ചൊന്നതെ നീ_പാത്തറിയായോ കജ്ടും. 

൩൨ കുറഠാടിക്കും മേഘം വൃക-.്ഷ്തൊപ്പമായഹോ-നരന൯ 

ഉററം എണ്ണീടടന്ന ജിവ൯-പോയ്ചറയുമേ__ കല്ലും. 

ര: പേഗമായൊഴ്ച്കും ആററി൯_നിററിനൊപ്പമേ_മായാ 
ദേഹഫനര നാഷകമളതി_1ജവം കുഴിയുമേ_ കല്ലും. 

൫ രാപ്പക്ചിരുഗ വെളിപും മാഴുംവണ്ണമേ-അയ്യ്ോ ! 
ദുപതികശ വാഴ്ടകശക്കും-മാഠദുപാട്ടണ്ടേ__ കളം. 

ചി 

൬ ഘഘ്യമല൪ ച്ചമടേറു പെട്ടാല് വാടി ഉതിരും-അതു 
പോലെ ഈ കായത്തി൯ ഭംഗിമങ്ങി മായയമേ__ കളം. 

9 അല്ലനാഗ ജയം നടിക്കും-സ്വല്ലുമാന൯ുഷാ൯_ അവ൯ 
അല നോവെങ്കിരു കിടക്കും കെല്ലകെടവ൯-- കല്പം: 

൮ മേലകിഴാം ക്ഷ്മേലാം-വണ്ടിയുരംപോത്_നര 
മേനിയും തത് പൌരുഷവും-മേലുകിാമേ__ കല്ലും 

൯ മാനവും ഭവാഴ് വും ഛഎന്നാ_അതിദരിദ്രനും_സവ്വ & 
മാന്യനാം ദൂപാലനും ചാ-വൊപ്പം അല്ലെയോ &__ കല്ലും. 

ഓട്ടം ഒട്ടങ്ങുമ്പോണ ആത്മ നേട്ടമേ ശി.്്ം__ കള്ളും 

൧൧ ഭുക്ടജിവാത്മാക്ുകം മരിയാ-തെരിയഷും_തീയില്_പിന്നെ 
ശിക്ഭൂനരാത്മാകുശ മരിയാ_തിരിക്കം മോക്കെ__ കള്ം 

൭൯ െഭരവി ആദിതാദ്ം 79 
പല്ലപി 

നമ്പ വേണ്ടാ ഉലകം നമ്പ വേണ്ടാ 

നമ്പിടേണ്ടാ ംരംയുലകം-എല്ലാം മായയെന്നു ശ്ശോമോ൯ 
നല്ലപോല് അറിഞ്ഞു ചൊന്നാന് ംരം ഭപി അലഞ്ഞുംന്നു__നമ്പ 

ചചരണങ്ങ്ലം 

൧ നന്മ ചെയൂല്ലാതെ വേറെ ! ൭ മന്നര മഹത്തുക്ുകം ബാലഃ 
ഒന്നുമൃുതകാ നിനക ധമ്തരുമോ൪ നിമിഷത്തില് 
ഇന്നോ എന്നോ ഏൃത്യ വരും ജന്നിലം വിട്ടൊഴിഞ്ഞു പോം 
ഏന്നതിനാത ദൂവസ്ഥിരം-_-- നമ്പ പിന്നെ വഴകൊന്നുമില്ലാ__. നമ്പ 

റം 
1. ജവം - വേഗത്തില്. 
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൩൨ കായമതു ജീവന് വിട്ട | തുള്ളിട്ടം തോഴ൪ പൊരുഗം കൈ. 
മാറിയൊരു നാശം കിടന്നാല് ക്കള്ളവരെയുള്ള ന്ധയും__ നമ്പ 
മാതാ മക്കം ഭായ്യ ബന്ധു-- | 
വായപരകുന്നു നിലയം... പ ൫ ആശയായ്ക്റിനെറ സ്വാന്തത്തിഅ 

യേശുവെപ്പതിച്ച് നിത്ൃം 
രം പിള്ള കല്ലറ വരെയും ഓശയായ് ജപം ശുടന്നാല് 

പെണുകൊടി വാതിരു വരെയും । നാശമില്ലാ വേറൊന്നും നീ__ നമ്പ 

൮ഠ ചെഞ്മുരുട്ടി ത്രിപുടതാടം ട്ര) 

പല്ലവി & 

പാപത്തിലിരിപ്പതു മോശം തവ പാപം തന്നേ നാശം 

ചരണങ്ങഥം 

ച 

പാപത്തെ മോചിപ്പതിന്നായി ഭൂവിത 
ചപാപമില്ലാത്തേശു ജാതനായെന്നു 
പാപി നീ 1ഭക്ത്യാ ചിന്തിക്കാതിരിക്കിര 
പഠാപം-പാവം-പാവം എപ്പോഴും 

൨ 

തന്നുടെ ജീവനെ ചിന്തിയാതെ താസ 
വന്നു മരിച്ച നിനക്കായി സതൃം 
ഇത്രമേത നിന്നെ സ്നേഹിച ശ്രിയേശുവെ 
ഭക്ത്യാ-ഭക്ത്യാ-ഭക്ത്യ-ഭജിക--- 

൩. 

,പചാപിയാം നിന്നെ തിരുരക്തത്താലെ 

വാചപേത്തിരുനിന്നേശു വീണ്ടുകൊണ്ടെല്ലോ 
ഹന്ത നീ! ചിന്തിച്ചണന്നുകൊഭളായ്ക്ിത 

ഫാഫാ_ഫാഹഫാ_ഫഹാഹാ.ദൂരിതം__. 

[വ 

മര്ൃന്മാ൪ രക്ഷപെടേണ്ടതിന്നായി 
ക്രിസ്ലേശുവെന്ന നാമം നല്ല,പ്പെടട 

വച ഹിന്തുസ്മാ൯ 

മറെറാരു നാമവുമില്ല രക്ഷ്മാത്ഥം 
ക്രിസ്പും-ക്രിസ്കം-ക്രിസ്തം-നമിക്ു-- 

൭ 

 ശ്രീയേശുക്രിസ്തുനെ സേവിഷ്ടകൊഷംകിരല് 
ശ്രീയും സൌഭാഗൃവും സൌലഭ്യമാകും 
ശ്രീയേശു ദേവനു താ൯ എല്ലാവരാലും 

ധേയന൯_-ധൃയ൯-ധോയസ--നിണ്ണയം.-- 

൬ 

കത്താവിര വിശ്വാസമില്ലാത്തവരെ 
കയ്താ നരകത്തിലാക്കിടും സത്യം 
കത്താവി൯ കലന ലംഘിപ്പോക്കയ്യോ 
കഷ്കം-കക്ഷൂം- കക്ടം-അധികം-- 

| 
| 

9 

യേശുചരിത്രത്തെ പായിഷ്ച്കൊണ്ടു 
ആശു നീ തത്ഭക്തനാകുക യെന്നാര 
കുശലമായീട്ടമല്ലാഷ്ല്റിലാത്ഥ 
 നാശം_നാശം-നാശം-ആയീട്ടം_ 

ഏകതാടം 81 

പല്ലപി 
വരുന്നു നാശമയ്യ്യോ-സ്പോദോമിഗ്മേത 
വരുന്നു നാശമയ്യയോ 

അനുപല്ലപി 

വരുന്നു നാശം_തിരിഞ്ഞു നോക്കാ- 

തറഠിഞ്ഞു സീയോനെ 

1. ഭക്ത്യാ -- ഭക്തിയോടുകൂടി. 

ടം 

[_പിരഞ്ഞോടടക ന് --- 

൭, രക്ഷ്മാത്ഥം ൭ രക്ഷഷ്ക്യായി. 

ധ്ൃയ൯ -- ധ്യാനികുപ്പെടേ ണ്ടവ൯. 
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പാപീ ! കോപാഗ്നിയെ കാങ്കെ_തന്മേത 

ചരണങ്ങഥം പാപീ ! കത്തുന്നതും കാങ്ങ__ വരു 
അഗ്നിമഴ വരുന്നയ്യോ-ഭായ്യ്യ 
മുക്കം നീയും വെന്തിടും 

[1 നീയോടാതെ നിന്നാല്_നിതു സോദോമിലെ നിന്െറ പാപം കൊണ്ടു 
റിക്കിരയാകുമയ്യോ__ വരു | പാതകാ ! നി൯ ജീവനാഥ൯ 

[1 "” വേദനയോടു ക്രൂശിന്മേല് ംരം 
ലി പാടുക പെട്ടടുന്നയ്യ്യോ-- വരു നാമെയെന്നു നീ ചൊല്ലാതെ_അര 

| ൧൧ 
ത്തും ് ത്തനാകുമിവ൯ വാക്ക_പഴ്ഠ-- പാഴ്ചവാക്കു ചൊല്ലിക്കാല-മെല്ലാം | ഛരത്നാള് സ്സ 
പാഴിത കള ഞ്ഞിടാതയ്യയോ__ വരു  തഠറതെന്നു്ളിലം 

പുത്രാ ! ജീവന്നായിട്ടോടെ-ന്നിതാ 
2. 

ത്രയസപോടരയ്യു. ന്നു വരു സോദോം കുടികളിനു വാക്ക_ അതി തെ തരയ്ല ളു 
൧ പരാതകസെറ ചതിവാക്കാം 

കാതതിന്നു കൊട്ടക്കാതെ_ അഗ്നി കണ്ണിൻ ജവ 
ബാധയില് വെന്തഴിയാതെ_ പരു നിന്നെ കണ്ടുലളരുകുന്നു 

പൊന്നേ! കണ്ണേ ! വായെന്നയ്യ്യോ ഇതാ 
ര: 

ന്ന വിളിക്കന്നിതയൊ.__ അയ്യയ്യോ മഹാ പാപീ ! നിഗ്േത_നസ൩_ സ്റ്ിർ യ ത്തി 
റയ്യ്യ൯ വെച്ചിട്ടടേലാര൯വു ൮൨ മ 
അയ്യ്യോ ചെടുതല്ലെന്നോക്_ഇതു 
പൊയ്യ്യേദ്ദിത ക്രുശിന്മേല് നോകു__ വരു 1 ആദിതാളം 

ല് 
നം പല്ലപി 2 കു താരയ്യോ_.വര_ 

വം പി  ഓധഹാ! വപാപമാഷ്ശും വിട്ടോടായോ റ 
നീചപാപീ്!! നിനകല്ലോ_ആ_ ഉഭഭമേ, യേശു അ൯പേ തേടായോ ? 

പ ര്യ മൃതുന്നു- ു ചരണങ്ങഥറം 
നു വ൯കൂപയായി,-ദേവ൯ അ൯പായി 

ഉജമതു പൊങ്ങുന്നില്ലേ *-നിന്ദെറ വന്നതില്ലയോ 4 ഭവനെ നിനകായ്__ 
വല്ലഭ൯ വേദന കങ്ടു ൨ 
വെലടമൊഴ്ചകും പോലയ്യയോ-ചോര_  നാലതു നാമായ്-തീപ്പശികകാളായ് 
യെല്ലാം ഒഴ്കുന്നിതയ്യോ__ പരു  നാഥ൯ ഉപോസിച്ചിലേ 4? നിനക്കായി 4 

6൭ 
൨൨ പാപീ ! തിരുമുഖം കാങ്ജ_ അതി ഭൂരതലെ ജനിച്,_വേദന സഹി പാപീ ! ശിരസ്സതു കാങ്ക 1ഭ്ൂഭാരം അഖിലം താനെ വഹിച്ച__ പാപീ ! യവന് പുറം കാങ്കെ-ക്രശില് 
[6 പീ! പ്വാപ। വിരിച്ച കൈ കാഞ്ജചക___ വരു കുരിശതിര അറഞ്ഞു, _കവറ കം പതിഞ്ഞു ് ൮ ദുരിതം നിനക്തിനാലെ കുറഞ്ഞു__ പാപ. തുളച്ച കാര കാങ്ങകം--തുറ_ 

ന്നോരു വിലാവിനെ കാങ്ക ൫ [ണയും പാപീ ! തിരുമേനി കാഞ്മ_ അതി ക്ഷണം ഇഹം അഴിയും,-വിധിദിനംഅ_ പാപീ ! യോടും ചോര കാങ്ജേ__ പരു ഉണ അവ൯ ആകോ? അഴര അവനൊ_ ന 
൬ (ഴിയും പാപീ ! തിരുസ്വരം കേഠംക_അവ൯ അയ്യ്യോ ! എന് മനമേ !_പൊയ്യ്യേളവനമെ ജ്വ൯ വിട്ടവതും കാങ്ക അഴിയാ ഭാഗ്യം ചിന്തിക അനുദിനമെ__ രര്പത്ചപാളു കിം: 1. ഭ്രഭരേം അഖിലം ഭൂമിയുടെ (പാപ) ഭാരത്തെ മുഴുവനും, 
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൮൩ 

1%101,12110% ൧0 സമധധന്റ 

കയാല് ആദിതാജം 

പല്ലുപി 
നില്ല, ! നില്ല, !_പാപിയേ ! 
നോക്കുക നി൯-പാതയേ ! 

അനുപച്പപി 
ചി 

വെക്കരുതേ_പാദം ഇനി 

തക്ക വഴി കാണും മേ. 

ചരനണങ്ങലം 
൧ മൂഖനാം പി-ശാച്ച ശത്രു.ശീശ്രം കൈ.വവിട്ടിട്ടമേ 

രുക്ക വഴിയല്ല നാശ_വക്കിലല്ലോ_നിന്െറ നില__ 

നാളെയോ ഇ-ന്നോ എന്നോ_കാലം ഒ൨.ടടങ്ങും എന്നു 
വേലയറി_യാതുജ്ജ നീ--പാഴിലഴി._ക്കല്ലെ ഇന്നു__ 

൩ കാലിനട്ട-ത്തല്ലയോ കോ_ടാലിയാം മരണവും 
കാലമുഭജ_ കാലം ഭക്ത-കാലിലണി--ഞ്ഞു നടക്ക 

ര: പെട്ടെന്നു മ-രണം നിന്നെ-വെട്ടുവാ൯ വ.ന്നീട്ടമ്പോഠം 
മുക്ജനായാല്_നിനെറ മുമ്പിത_കാട്ടമെ നിസ൩_പാപമപ്പോം__ 

൫ അന്ത്യ വിധി_നാളില് ലോകം-വെത്തുരുകി_പ്പോകുമ്പോഴം 
എന്തരിക്ടു_നായീട്ടം നി_സ്വന്തരക്ക_നേടിടാഞ്ഞാല്__ 
1) 

൬ നിത്യം അഗ്നി-ക്രപത്തില് നീ__ചത്തിടാതെ നീഠദവാ൯ 
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നില്ല, ! 

നില്ല, ! 

നില്ല, ! 

നില്ല! 

നിച്ചം ! 

നിലം ! 

കത്തനും വി_ധിക്കുമ്പോഠം നീ_എത്രയോ_ഖേദിക്കും പോകാന്൯__നിച്ചം ! 

ആനന്ദഭൈരവി അടതാദഒം 

രക്ഷ്മപ്പെടാ൯ ഇതേ കാലം ! 
നല്ല കാലം ! നല്ല കാലം ! 

അനുപല്ലവി 

രക്ഷ്ഷണ്യ) സൃവിശേക_വചനമിതാമെ 

ചരണങ്ങഥം 

ച പാരി൯ മായ ജമ്പ-ത്തിന്നായി-_യേശു 
പരനി൯ മാ-കൃപയെ ഉ-പേക്ഷിചീ-ടായ്കകി൯--- 

൨ ജഫലോക_സ്നേഫം വി -നാശം---ഇതില് 

ഇ ണങ്ങാതെ_മോക്ഷത്തെ_കരുതുവി൯_-വേഗം-- 

൩ ഭയവും സ-ന്ദേഫവും-നീക്കി൯--യേശു 

പരന രക്ഷ്മി_പ്പാ൯ ശക്തി-മാ൯ കൂപാ-ഏണ്ണ൯-- 

൭. നരപര൯_താനായി-വന്നു__യേശു 

നരപാപ-ത്തിന്നു യാഗം-൭ ചയ്യയി-ത്തല്ലോ-- 
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രക്മ്മ: 

രക്ഷ. 

രക്ഷ്മ: 

രക്ക്_ 
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൫ തിരുരക്തം_നി൯ പാപ.-ത്തെയും_നീക്കും 

ക്ഷണം തിരു പുണ്ടൃത്തിര_ശരണം വെ൨ചിടുകിത്__ രക്ഷ 

൬ കൂൃപയാരു അ_ല്ലാതാക്കും_മോക്ഷം-_കിട്ടാ൯ 

കഴിവില്ലം തിരുകൃപ-തേടിക്കൊശ-വേഗം-. രക്ഷ്മ 

൮൫ ജാവദി ഏകതാടും 85 

നം; പുല്ലിന്ദ തുല്യം-ധൂമം പോലെയും 
കാലം പാഴിര പോകൊല്ലാ വേഗം നോ ലട പാസി 

യേശുവിന്നരികിൽ നി വാ__ഹേ പ്രിയനേ 
രം 

$ | ലോകത്തി൯മാനം-ശക്തി ധനങ്ങധം 
ച്ചരണങ്ങധാഠ 

കാലമതോത്താത-സ്വപ്പസമാനം 
ആകവെ സനശ്യമെന്നോത്തറിയെണം__കാ 

൫) 
നാമൂ കലോടിപ്പോം-നാമഠിയാതെ- കാലം 

ൂ എത്ര മനോമ്ഞേസ-യേശുൂ മഫേശ൯ 

അത്തലകറഠുമേ_നി വരുമാകിത_ കാലം 
൨ 

ന്ത 
മിന്നതപിണ൪ പോൽ.മാനുഷ്ഷനുഭ്ള  രക്ഷ്ഷസമയം--ഇ ക്ഷണമത്രെ 
മന്നിലേജീപിതം-എന്തവനോത്താല്__ കാ। രക്ഷപെടിട്ടക-താമസമെന്നേ__ കാലം 

൮൬ സൌരാഷ്ര്രം ആദിതാജം 86 
ടൃ പച്ചപി 

ദേഹം മണ്ണാ-കും മുമ്പെ 
തേടിക്കൊഠം ദൈ.-വ കൃപാ 

അനുപല്ലവി 
ലോകവാകയു-ഒടുങ്ങും-കാലം വാഴ്*ചവാ൯ 
ഏകരക്ഷാ-കരനാം-യേശുവേ ചേന്നുകൊശകാ 

ച്ചനണങ്ങധം 

- ബാലത, കോമലത്വം-വാടും ഘവോട്ട തുല്യം 

ബലവും രക്ത തിളെപ്പും--സൌഖ്യവും എല്ലാം 
വാരിത ആക്കും ഉ ലെപ്പാ൯ പാട്ട ദ്ഭതല്ലയല്ലോ__ ദേഹം, 

൨ രോഗങ്ങഠം അങ്ങും ഇങ്ങും_ദേഫത്തില് പാത്തീട്ടന്നു 
ഏക൯ കല്ലിചീടുമ്പോഠം_-ഏകമായവ 
വേഗം ക്രടി ഞെരുങ്ങം-പോകും ജീവ൯ അതിനാല് ദേഫം, 

൩ പച്ചററിലും ആവപത്തുകഠം തുക ബഫഡ്ഗവായിങ്ങുണ്ടേ 
തെറഠി നില്ലാ൯ നിനക്കു മൃശകഷ്കിയില്ലയ്യോ 
പററിക്കൊഴം നീ പരനേ_ഭയന്നുകൊഠം നേരമെല്ലാം__ ദേഫ 

രം കാഴ്ച മങ്ങീടും മുമ്പേ-കാതടചീടടം മുമ്പേ 
കായമെങ്ങും തരിച്ച് മരവിക്കും മുമ്പേ 
ബോധം നീങ്ങീടടം മുമ്വേ-ഭയങ്കരം പിടിക്കും മുസേ__ 

൫ ക്രൂരപ്പേ രൂടടം വന്നു-കൊണ്ടുപോയീട്ും മുമ്പേ 
ഘോരപാതാഭകത്തീയില്-വിണുപോം മുമ്പേ 
കാരുണ്ടൃ കുത്ത൯ യേശു-നാഥനെ ചേന്നകൊഠംകാ__ 

ദേഫം 

ദേഡം 
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൮൭ ലാവണി ആദിതാളം 8 
പല്ലപി 

മുസപേ മുസപേ നടക്ക 
മേലോട്ടു ലക്ഷ്യം നോക്കി- അയ്യോ ി 
പിയപേയുള്ളവ തീരെ_നീയു_ 
പേക്ഷിചോടടക നേരെ_വേഗം_.. മു൯പേ | ൯൦ ഭയപ്പെടാതെ 

നന്നേ ധൈധ്യപ്പെട്ടക 

ഗോക്ക്ടി ചെയ്യും പേലോകം-പൂറ_ 
കോട്ടു തിരിഞ്ഞു പോകും-വേഗം__2൯൨൨ 

അനുപല്ലവി മന്ദം ഭവിച്ചിടാതെ_നിദ്ര 
ഡംഭം പകയും എങ്ങും സ്വപ്പം നടിച്ചിടാതെ_സുഖം 
പംകം നിറഞ്ഞ ലോകം_ഇതി൯ ന്ന ആശിചിടാതെ.ക്ഷീണം സംപക്ം ആകെ നീകി_ഇതി൯ ഒന്നും മതിച്ചീടാതെ_വേഗം_ മ൯൨൨െ 
ഇമ്പം നന്നല്ല എന്നു-വേഗം_. മു൯പേ രം 

ചരണങ്ങറം ഖേദം നിന്ദയില് വേണ്ടാ 
സവ്യം സോദോമില് നീ നോക്കേണ്ടാ 
ത്സ.  മോദിക്കേണ്ടാ നീ ഭൂമൌ_യേശു 

। നാഥന്ദെറ ചിന്തംയാടെ_മനോ._ 
അന്വൃഭ്ള തരുണ്ടിസൂതന്മാ൪.ഒന്നും ഖേദം ധരിച്ച ക്രടെ_ ധ്യാനം 
കി ഓടി ഗമികു-എല്ലാം വേഭത്തില്വെഷ് പാടെ _വിണു___ മ൯൦േ പിമ്പേ വിട്ടോടി ഗമിക_ക്രിസ്യി൯ 
സമ്പല്ഗതിക്കു ഗമിക_വേഗം__ മ൯പേ। നി 

ല  വഞ്ചിചിടുന്ന പേയെ 
ല് അഞ്ചാതെ ആയുധങക്ങം 

ട്ടം നിലചാഒ്തെ ഇങ്ങു നെഞ്ചില് ധരിഷ്ട് കാലെ-കൃൂപ 
ദുക്ൂജന വഴിയില്  വാഞ്ചിച്ച ശക്തിയാലെ_1പഞ്ച_ 
ഓട്ടം തുടന്നു വേഗം_ശക്തി ലാഞ്ചനം നോകി_മേചെ_ദിവയ 
ക്രട്ടി ഗമിക്ക വേഗംനിന്നാത സഞ്ചാരം ചെയ്ത, കാമെ൨േഗം__2൯൨േ 
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ക്രിസ്മവിങ്കലേക്കു ക്ഷണനം 

൧ വാ വരികേശു നിന്നെ_കാത്തു കാത്തിരിക്കുന്നു 
ഹാ വഴിക്കാരാ വേഗം-വാ വരികേശു മുമ്പില് 

൨ വാ വരികേശു നിന്നെ-രക്ഷിച്ചകൊടള്ളം നൂനം 
ഹാ നിതൃടിമക്കാരാ-വാ വരികേശു മുമ്പില് 

൩ വാ വരികേശു നിനെറ-ഭാരമൊഴിച്ചു കാക്കും 
൭ഭാരവാഹിയേ ശീഷ്മം--വാ വരികേശു മമ്പിര 

ു പഞ്ചലാഞ്ചനം 5 (മശിഫായുടെ) അഞ്ചു തിരുമുറിവടയാളങ്ങശ. 89, ഭാ 

വാഹിയേ ൭ ഭാരംചുമക്കന്നവനേ. 
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രം വാ വരികേശു നല്ല-കാഷ്ടം തരും നിനക്കു 
ഫാ കുരുടാ ന് തപ്പി-പാ വരികേശു മമ്പിത 

൫ വാ വരികേശു നിന്നെതാങ്ങിക്കൊള്ളം പ്രിയമായ് 
ആലസ്യമുള്ളവനേ !-വാ വരികോേശേ മുമ്പില് 

വാ വരികേശു നിന്നെ_മാവ്യിലണഷ4ഒ കാള്ളം 

ടം ഫാ കുഞ്ഞാടേ സുഖേന_വാ വരിക്കേശു മുമ്പിതം 

൮൯ 89൯൨ 90 

ആനന്ദവിലാസം -- അടതാളം | ആനന്ദഭൈരവി __ ആദിതാളം 

ഫാ വരുവി൯ പാപികമേ പാപ 
ഭാരത്തി൯ക്ഴില് ഞരങ്ങുന്നവരേ 
ഭാരം ഘഷ്മൃവാകിടുവാ൯--സപവ്ൃ 
പാപക്ുറയെത്തുടഷ്യകമഥവാ൯ 

൨ 

വിശ്വാസം മാത്രമേ പോരും__എന്നാത 
വിശ്വേശരക്കഷയെ നിങ്ങശ പ്രാപിക്കും 
ചിത്തമവനുകൊട്ട കു-അപ്പോശ 
ചിത്തശുഭ്ധി വരുത്തും പരമാത്മ 

൩ 

ലോകത്തിത വന്നതും യേശു__തന൯െറ 
ലോകക്കു രക്മ്മ വരുതുതുന്നതിനു 
പാടനേകം സഹഫിച്ചതും_ലോക 

പാപികളെ പ്രതിയത്രെ മശിഹാ 
രരം 

ക്രൂശിരു മരിച്ചതും നിങ്ങള 
രപാപ തിമിരത്തെ യൊഴിപ്പാ൯ൂ 

നാഥനേശൂപിനു-സ്കൃതി 
ചൊത.-ചൊരല്-ചൊത.--ചൊത_ചൊര 

ച്വരണങ്ങഥം 

ഇഡപര നയ്കശ.--സവ്ൃവ്ും തന്നു 
ബംഹുതര തിന്മകഗ.-ക്ഷമിച്ീട്ടന്ന 
യഹോവായാം ത്രി_യേകനെന്നും സതി 
ചൊത.- ചൊത-ചൊത്_ ചൊല്_ചൊരത__ 

൨ 

പരലോകം വിട്ട_പാരിടത്തില് വന്ന 
നരകുല രക്ഷക-_നായവനും 
പരമഗുരുവുയമാം-യേശുവിന്നും-സ്കൃതി 
ചൊരു-ചൊരത-ചൊത-ചൊത_ചൊരത__ 

൩ മുറിവുകളിരു നിന്നൊലിക്കും__രക്ത 
ഉറവ പാപത്തെ അടുക്കുന്നു തീരെ ധനവും ഘനവും-1പനിപോൽ പറക്കും 

൫ നന്മകഠം തിദകഠം_നിന്മേലുറെക്കും 
മരണാത്തില്നിന്നയിത്തതും__യേശു തിന്മയാകും-ലൌകികം വിട്ടോടി നീ 
മരണത്തിന് ഭീതി നമുകൊഴിപ്പാനായ് പോ-പോ-പോ-പോ-പോ- 
മഹത്വം ധരിച്ച പിതാവി൯__തനന്റെറ ം 

 വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുന്നു ലോകത്തില് 
ടു മണ്ണ മോഹഫാദിയില്.മനസ്സ വെക്കാതെ 

ജൂരിക്കം വിശ്വാസികശക്കായി__യേശു പിണ്ണിനു പോകുവാ൯-വിരഞ്ഞിട്ട നീയേ ഇരക്കുന്നു തനു പിതാവിന്ദെറ കൃപയെ കണ്ണി കാനുന്ന യീ_മായാ സുഖം വിട്ടു ധരികം വിശ്വാസമേശുവില്__മുക്തി പേര രപാ.-പപേു--പോ.--ചോ... 
ലഭിക്കാം സ്വഗ്ലത്തില് സുഖിച്ചെന്നും വാഴാം ൫ 

൭ 
ി 

പാപപിഷത്താല് മരിച-__മര്യയ 
പാപികളെ നിങ്ങ കുരിശുമരത്തേത 
നോക്കുവിന് ത്രാണാ കത്താ൨െ.നിത്വം 

രുമ്ജുസാത്താനുടെ_നഷ്ടതാവഴിയിര 
ഒട്ടുമിഷ്ടപ്പെട്ട-നഷ്ടമാകാതെ 
സ്സൂക്ഭുമായ് കരിസ്മ കാ-ട്ടിയ പാതയിര 
വാ-൮ാ-൮ാ-വാ- വാ __ നാഥ നോക്കി വിശ്വാസത്താര ജ്വിഷുകൊഠം- 

കള, 
റു റ വാ ാാറാപാെ ത്ളു ഹാ വരുവി൯ പാപികളേ ! [വി൯ 1. പനി ൭ മഞ്ഞു. 



7; 

൯൧ 

ജാവട--ആദിതാഒം 
പല്ലപി 

യേശുവേപ്പോലൊരു രക്ഷമകന൯ മറെറങ്ങളു- 

യേശുവേപ്പോലൊരു രക്ഷക൯ [മില്ല 

9] | 

ചരണങ്ങഥം 
എന്മഫാ പാപങ്ങളു.ം-തിന്മദുഃഖങ്ങളെല്ലാം 
തമ്മേതവഹിചിനിക്കാശ്വാസം_തരുന്നൊരു 

4 

കത്തുസന്നിധിയിലെസ-ഭാരുമടടകമെ 
പ്രാത്ഥനമൂലംവയ്ക്കുതിന്ന-നുവദിക്കു- ന്നേശു 

൩ [ചൊന്നാല് 

എ൯പരിീക്ഷകളെ ല്ലാം.ത൯1പാദെകൊണ്ടു 
അ൯പോട്ടടനിനിക്കിവയില്-ജയംനല്ല,ം 

ര്ധ 

ആലസ്യമുദഭ ഭാര_വാഹിയേ നീ വരിക 
പാലിക്കും നിന്നെയുമവ൯_ അരുമയോടെ 

ലി 

ഉത്തമസ്നേഫിത൯-വിശ്വസ്തു വഴികാട്ടി 
സത്ൃത്തില് നടത്തീടുംനിന്നെ-യെന്നുമവ൯ 

€ ൬ ടയ൯ 

അ൯വുടള പുരോഹഫിത൯_കാരുണ്ടുവാനി- 
ഇമ്പമായ് പഠിപ്പിക്കും നല്പ-ഗരുനാഥ൯ 

൭ [മ്പി 

സ്നേഫസ്വരൂപനാകും-ആത്മവല്ലഭനു മു. 
ദാഫത്തോടെയണെഞ്ഞു വന്നീ-ടുക വേഗം 

൮ [ല് 
സന്തോഷമോടെയവ൯ തന്തിരുക്കരങ്ങളി 

൯ 

തന്നുടെമാവ്യിലവ൯നിന്നെയണഷുകൊളട്യം 
പിന്നെ സദാ നിനക്ുനന്ത ഭാധൃമല്ലോ- 

141൨1014 10 ധാ 

൯൨ 92 

ക്യാല്--അടതാജ ചായക്ക് 

വരികവരിക യേശു- അരികില് വാ പാപീ | 

അരുമരക്ഷകന് നിന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നി_ 

൮. ന്നേരം 

ഭാരം നീ വഹിക്കേണ്ടറ_പാരംഭീതിവേണ്ടാ 

൩. 

വരികയെന്നാത്മാവും സഭയും ചൊല്ലുന്നു 
വരിക താമസിയാതെ-തുറകു നി൯ ഹൃദയ 

ര 
പാപിയെന്നോത്തു പി൯-മാറേട്ടെ തെളു 
പാപമെല്ലാമേശു-മോചനം ചെയ്യും 

൫) 

പാപത്തെ മഠെക്കാതെ-.ഏറഠറുചൊല്ലഖി 
പാപികമംക്ഭയമാം യേശുവിനു മുമ്പില് 

൬ 
ശരണം മഠെറാരുവനും-വരികില്ല നൂനം 
പരമ സക്കടമേഴും-മരണനാഴികയില് 

൯൩ ി 
പന്തുവരാളി _ അടതാജം 

പല്ലപി 
യേശുവിന്നരികില് വാ പാപീ 

അനുപല്ലപി 
ംരംശ൯ നി൯ ദുരിതങ്ങഗ മോചിക്കും 

[ഗാ 

ച്രണങ്ങ: 
വി 

പാപത്തില് കിടന്നു നീ_നരകത്തിയതിത് 
എരിയാതീനിമിക്ചം നി_വരികവൈകാഴെ 

൨ 

നി൯ പാപമഖിലവും-തങ്കണ്ണിന്നു മുമ്പാെ 
കാണുന്നായതിനാലെ-താണു നീ വേഗം: 

റാ. 

ഏന്തിടും നിന്നെ വരികിത_അരികിലഫഹഫോ പാപിക്കാശ്രയമായി--താനല്ലാതെയില്ലാരും 
1പാദെ ചേനിഭ്ുന്നോരെ_പാലിക്കുന്നേ 

ര: 6െ 
ആണിപ്പാഴുകമൂ.ഒല-_2പാണിനീട്ടിയുംകൌ 
ക്ഷീണരെ വിളിക്കുന്നു കാണുന്നില്ലേ നീ. 

൫ [ഞാറ 

ഒന്നുകൊണ്ടുമെന൯ു ചാരെ-വന്നീടും നര. 

നിന്ദിച്ചു തൃജിക്കയി-്ലെന്നു ചൊന്നോരു.-. 
൬ രിയൂന 

നിന്നെ നോക്കിയുംകൊണ്ടു-കണ്ണുനി൪ചെ 
പിന്നെയെന്നു നീചിത്തെ-ചിന്തിച്ചിടാരെ 

9൭ ന്നാം 

ഉന്നത൯ വിളികേട്ടു-പിന്നാലെ വരികെ' 

പൊന്നുലോകത്തിലെന്നും സഥ്മോദാത ൮൦ 
റ 

കാരു ണ്മൃവാനേശു-തരുമേയാശ്പാസ്വം 

യാ __ ലി 

1. പാടെ _ പാദത്തിങ്കല്. മു, പാണി 5 കൈ, 



ക്രിസ്റവിങ്കലേക്കു ക്ഷണനം 20 

ന്രാ ഇംഗ്ലീഷ് ഏകതാജം 04 
പരമാനന്ദമനഃഭവിപ്പാ൯ ൬ 
വരുവീ൯ നരരേ വിരഞ്ഞോടി നിങ്ങ | പരിക തിരു സന്നിധിയില് 

൨ പരമാത്ഥമെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുക നീ 
പരമോന്നതനേശു ഇതാ 

) ൭ അരികിത വരുവാന്രചെയ്യിടുന്നു 
ഒരുമാത്രയും പാത്തിടാതെ 

& വെഠുത്തേറഠറു പറഞ്ഞൊഴിഞ്ഞിടട പാപം പരിശുദ്ധമതീവചനം | 
ഒരുകാലത്തിലും വരികില്ല ഭേദം ൮ 

ര തിരുച്ചോരയിനാലെ നിസെറ 
അരികില് വരുമാരെയുമേ ' പെരിയോരു പാപം കഴ്ടകിടുമവ൯ 
പിരിയാതെയെന്നും കരുതീട്ടമെന്നു 

൫൭ 0 

പരമോന്നത വാകൃമിതാ പിഠകോട്ടെറിഞ്ഞിടാമെന്നു 
| [1 ട് ശരിയായ് നിന്നോടി_ന്നുരചെയ്യിടടുന്നു പറയുന്നതിനെ അറിഞ്ഞിടടക ന്! 

൯൫ കാമോദര്ി ആദിതാജം 95 

നസസ്ഥറയ്യ്യനാകും യേശുനാഥ൯- ദൈവ 
നന്ദനന് എഴ്ചന്നരുളീ-ക്ടന്നു കൃവ_യോടിന്നേരം 

നാശകുണ്ടാക്കുന്ന പാപ_നക്കകഷ്ടങ്ങളകററി 
മാ സുവിശേഷ രക്ഷയെ_മംഗലമായി നല്ലീടടുവാ൯൨. നസ 

ച്രണങഥം 
൧ ആണി ചേത്ത പാദങ്ങളാത_അ൯പില് നട കൊണ്ടു 

അലിവുടല തിരുകങ്കെശ_ച്ചററും നോക്കിക്കൊണ്ടു 
ക്ഷീ ണമെന്നേ നന്മ ചെയ്യും-തൃക്കരങ്ങഥം നീട്ടിക്കൊണ്ടു 
ദേവ നീതി നിവത്തിച്ച_ഭിപ്ൃ കൃപാ ശോഭയോടെ__ നസ 

൨ പാവ രോഗകങ്ങശക്കു തക്ക ഓഷ്ഷധങ്ങാം കൊണ്ടു 
പാവപ്പെട്ടവക്കു നല്ല്രാ൯-നന്മ ബഫ്ു കൊണ്ടു 
കോവമില്ലാത്ത ഗുണവാ൯_ഗുരുവായുദിചപര൯ 
കോടി ലോകങ്ങധക്കു രാജ൯_കരുണ കങ്ചമ്മുളളവ൯_ നസ 

൯൩ പാപ കുഷ്ടരോഗികമെ-പക്ഷത്തോട്ട നോകി 
പക്ഷവാദം നീക്കും ശക്തി_കാണിച്ചീടാ൯ നോകി 
ശാവ കുരുടക്കു കാഴ്ച ചന്തമേ നല്ലന്നതിനും 
ചത്ത പാപികശക്കു ജീവ൯-ശക്തിയും അരുഠംവതിനുമം പം നസ 

ര: പേടി ലച യുജഭവരെ-കടകണ്ണ്ാാല് നോകി 
പിഴച്ച മാ പാപികമെ അലിലോട്ട നോക്കി 
വാടിനില്ല,ം പാപികമെ.- വിളിച്ച കരുണയോടെ 
മഹത്വം രക്ഷ നല്ല ടാ൯-ഏഴ്ചന്നരുമൂന്ന൯പോടെ__ നസ 

നനു 
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ടക ഫ്രഠ്സട ൨.1. 

രക്ഷിതാവിനെറ വീളി 

സുരുട്ടി അടതാടം 

1൭൮ 

തനയാ നിന്നുടെ പേക്കായി-ട്ടെന്നുരട ചോര 

ബലിചെഡ്യായതിനെ ഓകക 

അനുപല്ലപി 
ി ലു ി 

വിനയാത നി നരകത്ീ_ക്കനലിത വിഴ്ചവാഠായി 

മനസ്സാലെന്നുടെ ജീവ൯_നിനകായ്യുന്നു വിണ്ടില്ലേ-_ 

ച്ചരണങ്ദഥം 

ഇതിനെ നി കരുതീടാതെ-മായമോഫത്താല് 

മതികേടായ്ക്കടന്നീടാതെ 

ചതിയനാം പിശാചിനെ-യതിദ്ലൂരെയകറഠാഞ്ഞാത് 

പതിയും നീ നരകത്തില് അതിനില്ലേതുമേ മാററം 

ഇതിനു തുലൃമായെന്തോ നി-തന്നിടും പാപി 
കുതുകമോടിതു ചിന്തിക്കു 

 അതിരറഠുട്ലൊരു മോദം-അകമെ തന്നതിന്നായി 

പതിയാമെന്നുടെ പാടെ-വരിക നീ മടിയാതെ 

ദുരിതം ഞാന് പലതുമേറഠു-നി൯ ദുരിതങ്ങം 

ശീരസ്സില് ഞാ൯ ചുമന്നു തിത്തു 

കരുതുകിന്നിതിനെ നീ-യരുതു സംശയമേതും 

വിരുതു വാങ്ങൂവാനായ്ക്കി--കുരിശുംകൊണ്ടു ശീ്രം വാ 

വരുമോരോ ഞെരുക്ം 1൫8 മൌ_നിയതിനാലെ 

പരിതപിച്ചിരുന്നിടാതെ 

മരണനാഴികയോഭ.ം_ജരി നീ വിശ്വസ്തനായി 

തരുപേ൯ ജീവകിരീടം- അതിനു സംശയിക്കേണ്ടാ-- 

ദിനവും നി മരിച്ചീടെ ണം-എന്നിത ജിവിപ്പാ൯ 

വിനയം നീ ധരിച്ച്ടെണം 

അകമെ ഞാ൯ വലരെണം-പുവമെ നീ നശിക്കണം 

കറയെ ഞാ൯ കളയുമ്പോ൦ം_ഭരമിച്ചിടേണ്ടെ നീയേതും-- 

കൌശിക ആദിതാഒം 

പല്ലപി 

വിഛ്ധസ ഹീന പാപി! എ൯ു വാശത്തം---ചെമ്മെ 

വിശ്വസിച്ചതിലാശ്വസിചീ ടട 

രൂ മിയിത (വഷ്ച് ). ന ൪ ൭ | [1] 1 ടി ॥ 

0 

തന 

ത 

തന്ന 



രക്ഷിതാവിനെറ വികി ി 

ചരണങ്ങഥം 

൧ വിശ്വസിച്ചങ്ങു ജ്ഞാനസ്താനമേല്..__എന്നാല് 
നിശ്ചയമായി നീ രക്ഷികപ്പെട്ടം__ വിശ്വാ 

൨ ഫാ: ഹാ: പ്രയാസപ്പെട്ടന്നോര വരുവി൯__വേഗം 
ഫന്ത ഞാനെല്ലാക്കുമാശ്വാസം നല്ലം വിശ്വാ 

൩ ഭാരം ച്ചമക്കുന്നവരേ വരുവി൯__അപ്പോഗം 
പാരാതെ ഞാ൯ നിങ്ങശക്കാശ്വാസം തരും__ വിശ്വാ 

ര: ഭാഹമുഭഭവനേ നീ എന് സമീപെ_വന്നു 
1പ്ഫക്ഷത്തോടാശു കുടിച്ചകൊഗംക-_ വിശ്വാ 

൪ ഏന്നരികെ മുദാ വരുന്നോരെ ഞാ൯___ഏഎന്നും 
എവ്വിധം തള്ളിക്കള കയില്ല__ വിശ്വാ 

൬ ഏൃങ്കല് വരുന്നവന്നു 3ക്ഷുത്തു നാസ്പി__പിന്നെ 
ഏന്നില് പിശ്വസിപ്പവനില്ല ദാഹം വിശ്വാ 

9 എനെ വചനം കാത്തുകൊള്ളലേ സവ൯__സത്ചം 
എന്നേക്കും മരണത്തെ കാങ്കയിലല__ വിശ്വാ 

൮ എന്നെ പിത്തുടന്നീടുമാടടകഠംക്ക__നല്ലം 
എന്നന്നേക്കുമുമേളോരു ജീവനെ ഞാ൯൨ വിശ്വാ 

ന് ഭ്ജീവഘ്യപമാം ഏന്നെ ഭക്ഷധിക്കുന്നോ൪__എല്ലാം 
ജീ വിഷുകൊണ്ടീട്ടമെ എന്നന്നേക്കും വിശ്വാ 

൧൦ മതൃന്മാ൪ രക്ഷികുപ്പെടേണ്ടതിന്നു__ജഇല്ല ) 
മറെറാരു നാമമയ്യയോ എന്േറതെന്നേ_ വിശ്വാ 

ണാ പത്തു 

൯൮ ആനന്ദഭൈരവി ആദിതാടം ി 
പല്ലപി ൨൨ [ത്താല് 

റി ല് അയ്യോ: പാപ്! നീ എ൯പാട്ട കാണുക ! | 2 കൊണ്ടെനെറ മെയ് നിനെ പാപ. 
അടികൊണ്ടേറെ ഞാ൯_നിനെഠ ദോഷ 

അനുപല്ലപി കെട്ടുകഠം തൊഴികഠംക്കുമോ [ത്താ 
പാതകം നീ ചെയ്താല് ഈ അറഠമില്ലല്ലോ__ അയ്യോ ! 
പാട്ട ഞാ൯ പെട്ടേ൯__ അയ്യയ്യോ ! 

രം ന്നേ! ചരണങ്ങം [ ഇരിമ്പാണിയാല് എ൯_കൈക്ഠം നോകു._ 
 ജരുപാദങ്ങഗം ഓ൪_ആണിമേലായേ 
കരളിലും കുന്തം കടന്നു 

 ചൊരിയുന്നേ രക്തം 

രമാനഭം ഞാ൯വിട്ടു നിന്മൂലം 
വരുംകാട്ടിന്നുദം ഞാല്..വന്നു നിന്ടൂലം 
റിയ വ്രും വൃതച്ചേന് 

ൽ 4 രിന്നുടെ യോ൯__ അയയ്യ്യാ ! ന് 
റ ൫ [ണം രമാതാവിന൯ ചൊത്_കിഴ ടങ്ങി ഞാ൯ നിനെറ പാപത്താല് ഞാ൯_.നോകുന്നിവ_ അ യാചകനു പോത_ജീവനം ചെയ്യേ നിന്െറ പേകട ലു റീവ 

ശു ജു് റവ കല്ലോ ഞാ൯-തു ഒ്ങജുന്നീവറ്ന്്റം 
നിന്െറ പാപത്തിന്ന വേണ്ടി റു നിന്മുചം__ അയ്യ്ക്യോ ! ഞാന് അടി കൊണ്ടേ സ൯__ അയ്യയ്യോ ! 

1. പ്രഫക്ഷത്തോടെ 5 സന്തോഷത്തോ യി ജീവം ജിവന് അപ്പം. രു പം 39 ഭിവഘഏവം 
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൬ ി 

പാഠറകഗ പോലും എ൯-പാഴു കാണുന്നേ | കന്ന൯ പേയോടെ നി 
പാരം ഞെട്ടുന്നേ കണ്-നീരൊഴ്ചക്കന്നേ എന്നെ ക്രശിന്മേത നീ_ പണ്ടും തുക്കാതെ 
ധീരനായ്്രീ എന്നെ നോകി നിന്നുടെ പേക്കുടള ശിക്ഷ 
തല കുലുക്കാതെ__ അയ്യയ്യോ ! | ഏന്നിലായിതാ--- അയ്യയ്യോ 

1111. 101 ടല്വഡ് 

പരിശുദ്ധാത്മാവു 
൯൯ ഭൈരവി € ത്രിസരതാളം 90 

പല്ലപ! 
വരിക നതല്വരങ്ങളെ നീ തരിക ആവിയേ !-ശുഭ 

കരുണ 1വാപിയേ !__ 

ചരണങ്ങഥം 
൧ തവജനാഭിഷ്േഷേകത്തി൯ സു_ഗന്ധതൈലമേ :-ദിപ്പ 

സ്റ്റാന തൈലമേ__ വരിം: 

൨ പ്രാവൃുപോലെയോ ദഫഹന-ജ്വാല പോലെയോ_കതി_ 

രൊളിവുപോലെയോ__ വരിം 

൩ പുഷ് ക മനസ്സി൯ ഭുവ്യിചാരം-ആകെ മാഠുവാ൯-ഗുണം 
ഏറിത്തേറുവാ൯൨ വരിക 

൭. പാപകുടലില് ആഴം കണ്ട_പാപി ഞാന അയ്യോ !-എന്നിത 

കോപിയാതയ്യയോ__ വരിം 

൭൫ ഭോഷചെളിയിത മഴ്ഴകി വാഴ്ചം--ഭോക്കി ഞാനല്ലോ-ഗുണ-- 

മോക്കി നീയല്ലോ വരി 

൬ പ്രകൃതികൊണ്ടു വികൂതമായ-ഫൃദയം മാഴവാ൯-നവ- 

ഹൃദയം ആകുവാന് 

ഇരു അകുന്നങ്ങകം അതുമ.ത_വെളിവണയുവാസ൯-വേഭ- 

ത്തെളിപുണരുവാ൯-- 

൮ സത്യ ധമഃ നീതി മാഗ്ശു-മുറകഗാ ആക്ുവാന്൯-കൂപ 

വളരെ നല്ല,വാ൯-- 

[(ം] 

൧ഠ0 മോഹനം ഏകതാജം 10% 

പല്ലപി നിന്ദ സവ്യദാ തന്നില് ഏററ യേശൂവേ. 

ഉന്നതാസനാ നിന്െറ ആവി ഞങ്ങമിരു 

വന്നു ചേരുവാ൯ കൃപ ഇന്നു നല്ലകേ--- | ചരണങഞ്ങഥം 

അനുപലപി മതിമയങ്ങുന്നേ പേയും മനസ്സിലക്കുന്നേ 

മുന്നം മാനവ൪ പാപം മാഠുവാ൯ ഭവി മദമതാം ക്ടത്തിര മറിഞ്ഞലയ്യു ന്നേ-- 

1. പാപി ട- തടാകം. 



 ദ്ധാത്മാവേ ! വന്നിടുക 

പരിശുഭ്ധാത്മാവ്് 0 

൨ [നെറ | ൫൭ 
മോഫ പാപങക്ങഗ വികം ഏുംപോലെ-- പെന്തെകോസ്പെന്ന മഹാ ഉത്സവ ദിനേ 

ദേഹദേഫികമകുതി നാശം ന ചയ്ണ്ട- | സ്വത്ത് തൃത്മാവെ അവക്യച്ചപോലിന്നു_ 

൩ 

ശുദ്ധാത്മാവിനെ ശിഷ്ൃക്ത്തികാമെന്നു | 
സത്ൃമായരുഗംചെയ്യു ഉത്തമ ദേവ൨േ_ | 

രം 
ദേഹമോഹഫമോ മഴ മേഘം പോലെന്നില് ൦ 
വേഗമോടുന്നു ചതി യോഗം ക്രട്ടന്നു__  പാസ്മാകുവാനരുഥം യേശുദേവ൨വേ 

൬ 

സനാമെന്നിതനിനെറ ആശ്വാസ്പ്രദസ 

൧0൧ നാഥനാമക്രിയ ആദിതാജം 101 

പല്ലപി 
വന്നാവസികക ദേവാത്മാവേ ന 

വന്നാവസികു ! 

അനുപല്ലപി 

വന്നാവസിക്ക വേഗം-നിന്നുടെ മാ കൃപയാല് 

ഇന്നിയടിയാരിഥേ_ലുന്നതത്തിങ്കതനിന്നു__ വന്നാ 

ചരണങ്ങഥം 
൧ കത്താവിന് ഭൂതൃ൪ പെന്തി-കോസ്പപ്പെരുനാളിങ്കത 

ഒത്തങ്ങൊരുമയോടെ-പ്രാത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നേരം 3 
ഏററവും ശക്തിയുള്ള- കാഠേറാട്ടം പോലവ൪ മേത 
എത്തി ആവസിച്ച പോ-ലിദാസരിലുമിന്നു__ വന്നാ 

൨ കത്താവരുളിച്ചെയു- വാത്തകളെ ല്ലാമവ൪_ 
ക്ടധക്കാമ്പിങ്കലോമ്മ വ൨-രത്തിക്കൊടുത്തു നല്ല 
ശക്തിയോടേശുവെ പ്ര-സിദ്ധപ്പെടുത്തിപ്പാനായ് 
അഗ്നിനാവാലവ൪മേ_ലന്നു വന്നപോലിന്നു__ പന്നാ 

൩ അന്നാളില് മൂവായിര_മാത്മാക്കളിഥേല് ശക്തി 
ഒന്നായ് ജ്വലിപ്പിച്ചേശു-ത൯ നാമത്തിങ്കത ചേത്ത 
പിന്നെയങ്ങയ്യായിര-_ത്തിന്മേലുമൊരു നാളിത 
ന്ന്റ്റ്യുകാശിചപോ-ലിന്നീയടിയാ൪മേലും__ 

വന്നാ 
ര അക്കാലം തൊട്ട ദിവൃയ-ശക്തിയാല് തിരുസഭ 

ഉ ശക്കാമ്പിത ഭക്തി യായ്ക്കാ-ലികപ്പെടുന്നതുപോ_ 

ലിക്കാലത്തിലും നിന്െറ പ്രതേക 1ദീപ്യിൂലം 
ഇക്രകട്ടത്തെയും പാലി -ചീടുവാനായ്യ്ൊണ്ടിപ്പോം__  പന്നാ 

൧൧൨ മലയാമ। അടതാളം 102 
റൂ പല്ലവ ച്ചനണങദറം 

ആത്മാവേ ! പന്നിടകം_ ട്ടക-വിശു ആത്മാവേ! വേഗംവവന്നെന്നതിപാപങ്ങ_ 
മാകെ നിീയോഫ്റിക്കുക_ഞാ൯ [1 0.....ിം പ; ടിം... യായം 

1. ദ്പ്ലി ട പ്രകാശം. 
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ആയവയോത്തു അ_ലറിക്കരവതി. 

൨ 
കേഫാവി൯കണ്ണ്ൂനീ-രെപ്പോമൊഴ്ചകുമെ- 
കണ്ണില്നിന്നു ദൈവമേ !_നി൯ [൯ 
തൃപ്പാദത്തിങ്കത. വീ-ണിപ്പോള പേക്ഷിക്കു_ 
ന്നിപ്പാപിയെ വിടൊല്ലാ__ ആത്മാ 

൩. 

കല്ലാം മനസ്സ്ിനെ_തല്ലി തകക്ക നി൯ 
ചൊല്ലാലെ വേഗമയ്യ്യോ-ദിനം 
വെമ്ജക്കുഹിയാക്കി-ക്കൊമളക ഫഎന്നിര_ 
കണ്ണുകമെ വേഗം നീ ആത്മാ 

രം 
യേശു കുരിശില് മരിച്ച സ്വരൂപമെ- 
ദ്മാനസം തന്നില് ദിനം-്ര- 
കാശിപ്പതിന്നു തു-ണെക്കുക ദൈവമേ! 
ലേശവും താമസിയാ__ 

൫ 

താത്മാ।, 

| 

] 
] 

| 

നിന്നെയെത്ര തവ_ണ ഭുഃഖിപ്പിച്ചിരി- 
ക്കുന്നു മഹാ പാപി ഞാ൯_നിനെഠ 
പൊന്നാമപദേശം-തടജിക്കള ഞ്ഞു ഞാ൯ 
തന്നിക്ടനായ്യടഭന്ന൯-_ ആത്മാ 

൬ 
നിഗളം ദുമ്മോഫമ_ വിശ്വാസം വഞ്ചന 
പകയെന്നിവയൊഴിച്ചു-എ-- 
ന്നകമെവിശ്വാസം പ്ര-തൃയാശസ്സേഫങ്ങമെ. 
വേഗം തന്നീട്ട്ക നി. ആത്മാ 

9൭ 

അപ്പോസ്കലരിലിങ്ങിയവണ്ണമീി 
പ്പോലാകാശം പിളന്നു_നി 
ഇപ്പാപിമേലീ_റങ്ങി ഫുദയം തന്നി 

ചെപ്പോഴ്ചം വാണിട്ടക- ആത്മാ 

| 

ജീവ ജചമേ! ക_നിഞ്ഞ൯പോടെന്നിതനീ 
മേവാതിരിക്കുമെങ്കിത-നിത്ൃ 
ചാവിന്നിരയായീ--ട്ടം മഫാ പാപി ഞാന് 
ദൈവമേ '! കൈവിടൊല്ലാ_. ആത്മാ 

ഗം 

ന 

ചൊല്ലിക്രടടാത്ത ഞ_രക്കങ്ടളോടതി 

വല്ലഭ൯ മുമ്പിലയഷ്യ്യോ-ംരം 

ചെടജാമിനിക്കായ_പേക്ഷിപ്പതിന്നു നീ 

തെല്ലും താമസികക്കാലാ__ ആത്മാ 

യെന്നുള്ളതും-നതമരണത്തെയും 

ഒട 

൧0൩ 103, 
മശേനി -- അടതാജചായ്ക്ക് 

കമ്മിവണ്ത്ണം 

ശുഭ്ധ വൃഫായേ ! എഴ്ഴന്നരുഗംകാ__നിനെഠ 
അത്യുന്നത വെളി-പി൯ കുതിരകം 
ഉത്തമലോകത്തില്.-.നിന്നു താഴെ ഇപ്പോശം 
പ്രതൃക്കമായിട്ടയച്ചീട്ടകാ 

വം 

ദീനജനങ്ങളി൯-പാലകനേ !__ദിവൃ 
ദാനങ്ങളിങ്ങ ന-ല്ലന്നവനേ! 
മാനുഷക്കുള്ളില് പ്ര-കാശമേ! നീ_തിരു 

മാനസം വെഖെഴ്ു-ന്നെള്ലേണമേ 

൩ 

എത്രയും നല്ലാശ്വാ-സ്പ്രദനേ !__ ലോക. 
മര്യാത്മത്തി൯ മധൂ_രവിരുന്നേ 
നിത്യാളൂതമായു..ഒട തണുപ്പ !__സപവ്വ 

( അതുൃത്ഥാലച്ചില്ക-ളിത സുഖമേ! 

ര 

ചൂട്ട്കഠം വദ്ധിച്ചി-ട്ടുഭഭവയില്__ഒരു 
കേട്ടം കരടാതെയു.-.ട തണുപ്പ ! 
വാടിക്കരയുന്നോ-ക്ാശ്വാസമേ__ബഖല്ധ 
മോടിയോടിന്നിങ്ങെ-ഴ്ന്നരുമകെ 

൫ 

വാടിയ ഉള്ളത്തെ_നീി നനെക്ക__സുഖ- 
ക്കേട്ടമമതാകെ- പൊടുപ്പിക്കുക 
പാടെ വരുത്തിണ-ങ്ങാത്തതിനെ_കുളി- 
രോടിരിക്കുന്നതു-ച്ൂടാക്കുക 

൬ 

വീഥിപിഴച്ചതു--ചൊവ്യാക്കുക__നിന്നില് 
ഭേദമെന്നയേ ആശ്രയിചീട്ടന്ന [ദാനം 
സാധു വിശ്വാസിക൦--കൊക്കെ നിനെറ 
നാഥാ ! ജന്നേരം നീ-നല്ലേ,ണമേ 

ി 

ഉന്നത നന്മയുടെ ഫലവും---രക്കഷ- 
[ങ്ങശം 

എന്നേക്കും ഉള്ള മോക്ഷാനന്ദവും---ഞ- 
ക്രകൊന്നൊഴിയാതെ നല്ലേ,ണമാമേനു. 



പരി ശുഭ്ധാത്മാവ് 

മലയാമ। --- അടതാടഒം 

പല്ലപി 

ശുദ്ധവ്ലഫായേ ! വരിക__പരി- 
ശുഭ്ധ വരം തരിക 

ച്രണങ്ങഥം 

ശുദ്ധതയും വെളി-വല്ലവുമില്ലാത്ത 
മത്യനൂ മതികെട്ട ഞാ൯-സവ്വ 
ബൃദ്ധിപിശേഷത്തി൯-മൂലം നീയല്ലോ അ-- 
ബഭ്ധ.പ്പെട്ടന്നടിയ൯__ ശുഭ്ധ 

൨ | 
ഏററം മധൂരികപ്പെട്ടതി-മൌനമാം 
നീററുഠറവയൊഴ്ടുകം_കതി൪ 
ററി അടിയനെ_തേററി വളത്തുക 
ഉത്തമലോകെ നിന്നു ശുദ്ധ 

വസന്തഭൈരവി 

 ധന്ൃനായിടുമല്ലോ-_ 
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൩. 

ഉത്തമാശ്വാസ്പ്രദനേ !_ആത്മാവിന്മെറ 

നിത്യാന ന്ദവിരുന്നേ-പ്രയ-- 

ത്നത്തിനെറയും_വിയല്പിനെറയും സത്യമാം 

സ്വസ്ഥതയെ ഇഹത്തില് ശുദ്ധ 

രം [ത്തില് 

നിന്നില് വിശ്വാസിയാ-മെന്നുടെ ആത്മഥ- 

ഉന്നത നിന് സ്സേഹമാം- അഗ്നി 
യിന്നു ജ്വലിച്ീട്ട_കില് അടിയന് ബഷ്ര 

ശുഭധ 

൫ 

ജീപിത കാലം നീ എന്നെ സഹായിക്ക 
ഭൈവമേ നിന കൃപയാത-എയെറ്റ്ഞാ൯. 
ജീവ൯ പിരിഞ്ഞപി൯_-ദൈവലോകത്തില് 
വാഴ്നാ൯ അനുഗ്രഹിക്ക- ശുദ്ധ. 

105 ൧0൫൭ ആദിതാജം 
ചാവതാമെന്നില് ജീവ൯ നല്ല,കേ-ഭൈവാത്മാവേ_.ഇപ്പോഠം 
ചേരുകാ എന്നില് ഞാ൯ു ചാരിഴ്ടുവാ൯ 

ി 

പാപത്തെപ്പറഠി ദൂഃഖിപ്പാനെന്നെ_ദൈവാത്മാ൨േ__ഇപ്പോഠം 
പാപത്തി൯ ദോഷം നന്നായ് കാണിക്ക 

യേശുവിലിനിക്കാശ നല്ല,ക-ഭദൈവാത്ഥാ൨വേ__ഇപ്പോഠം 
യേശുവിന് ഭംഗി എന്നെ കാട്ടുക 

ര: പ്രാത്ഥനയതില് ശക്തനാക്കെന്നെ_-ദൈവാത്മാ൨േ__ജപ്പോഠം 
തീത്തരുളിടടുകെന്െഠ കേട്ടകഠം 

ഷഘുദയേ ദൈവപ്രീതി നല്ല,ക_ദൈവാത്മാവേ__ഇപ്പോഠം 
ഭക്തി എന്നുഭജിത നീ ജനിപ്പിക 

3 ചിത്തമായതിരു ശുദ്ധം നല്ല,ക-ദൈവാത്മാ൨വേ__ഇപ്പോഠം 
ഭക്തിയില് എന്നെ നീ വമളത്മുക 

എൃ ഫൂദയേ ദൈവപ്രീതി നല്ലുക-ദൈവപാത്മാ൨വേ__ഇപ്പോഠം 
ചത്തൊഴിയടട്ടെ പാപചായ്ക്കുകഠം 

യേശുവിന്നു നത ദാസനാകെന്നെ-ദൈവാത്മാ൨വേ_.ഇപ്പോഠം 
നീ നിറയ്യകെന്നെ നി൯ വചനത്താല് 
വിണ്ടെട്ടപ്പതിന൯ ആണ്ടുവരെ ഒം ദൈവാത്മാ൨വേ__ജപ്പോഗം 
പീ്ചുത്രൂടാതെ എന്നെ പാലികു. 

സാവേരി] ആദിതാജം ൧0൬ 
1()6 

പല്ലപി 
ദേവത്മോവേ !_നിനക്െന്നും 

തേജുസ്റസ്ണ്ടാക 
ി 
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അനുപ്പല്ലപി 
പാപയിരു൦.മൂടി മേവും 
രം വെജജങ്ങളിഗ്മേ-ലാവസിച്ചിടെ ണമേ 

ചരണങ്ങറം 

അല്ലാഷ്ക്കിലുരുവാക_യില്ലവയെന്നു തിരു_ 
വൃുഭ്ളമഠിയുന്നില്ലയോ ? 
വെടജം നാഠുന്നയ്യ്യയ്യ്യോ-എല്ലാം ചിമൊട്ട പോലാം 
തള്ളയാം ദൈവമേ ! നിന്നുള്ളമലിഞ്ഞിടെ ണം 

നിന്നാലെല്ലാം കഴിയു_മൊന്നുമസാദ്ധൃമല്ലാ 
പൊന്നേ! കനിഞ്ഞിടെണമേ 
ഒന്നാമാദാമൂ൪ വെറും മണ്ണ്ണെന്നോക്കുന്നില്ലയോ 
ഒന്നിനുമാകാത്തയി_മണ്ണ്ണ്രോടോ കോപിക്കുന്നു __ 

പാപം വദ്ധിചെന്നക- കാമ്പില് വിചാരിചിട്ടോ 
കോപമായിരിക്കുന്നതു ? 
പാപം വദ്ധിചെടത്തു-ജീവകൃൂപയേററവും 
ദേവനേ ! വഷ്ധിചെന്നു_നീ പഠഞ്ഞിട്ടില്ലയോ 4__ 

ആയതുകൊണ്ടു ചത്ത-നായാമടിയനിതാ 
നായകന്ോട്ടുരെക്കുന്നു 
ആയവരിതനിന്നെന്നെ_നിയല്ലോ വലിച്ചേശു- 
ലായ ജീവ നഗര-മായതിലാക്കിയതു__- 

പാതകനീകൃപവെക്കു പാത്രമല്ലാതിരുന്നും 
നാഥാ ! നീ കനിഞ്ഞില്ലയോ ? 
ജാതികളയ്യയോ നാശ_പാത്രങ്ങളായിരിക്കു. 
ന്നാദരപവോടു വേഗം-നീ ദശിച്ചിടേ നമേ. 

ചിത്തം കനിഞ്ഞു നി൯ സ്൨മ്പത്താം സഭയെയുറ- 
ക്ത്തിതനിന്നുണത്തിടടക 
കത്ത൯വരവു നോക്കി കാത്തിരുന്ന് ടാ൯ ജീവ 
ശക്തിയെ ന്! നല്ലി ന_ടത്തിടെ ണമേ നാഥാ 1 

ദേവാ 

ദേവാ. 

ദേവാ 

ദേവാ 

ദേവാ 

ദേവാ 

ദേവാ 

൧0൭ 107, 

മലയാമി --- അടതാടം 

പല്ലവി 
വിശുഭ്ധാത്മാവേ ! വരിക_ഥോക്കിയാം 
എന് നെഞ്ചിര വസിക്ക ! 

ചരണങ്ങഥം 

നിസ ഫിതം ഏത്ര അ_റിഞ്ഞാലും പാപമെ | 

നിത്യം ചെയ്യിട്ടന്നു ഞാ൯---എന്മേല് [൯ 
നീകടാക്ഷിക്േണ്ടം- അല്ലെങ്കിതപാപി ഞാ 

നിതയ ചാവി-ന്നിരയാം-- വിശു 

| 

ലം 

പാപിയെനെഠ മൂലം-പാടടപെട്ടെ൯ യേശു 

പാരിത മരിചതിനെ-പല 

പ്രാവശ്യം പാപി മറന്നു മാ പാപങ്ങൾ 

 പക്ഷമായി് ചെയ്യുപോയേ൯-- പിശു 

[ി ൩ 

ജീപനുജ്ൈന്നൊരു_നാമമേ ഉഭ്കെന്നിത 

ജീപനില്ലേ പരനേ 1__ഭവാ൯ മേ 

കൈവിട്ടാത പാപിഞാ൯_ചാവാനിടയ-- 

കോപിച്ചു പോകരുതേ വിശു 



| പരിശുഭ്ധാത്മാപ്വ് 

ര ല് ൨ 

നിന്നോടപേക്ഷിക്ടു-പന്ദനംചെയ്യാഠാം പാപബോധം നല്ലുക നീ 
നിനു സത്ചം കേഷപ്പതിന്നും-മന്മം നീതി സ്വായ തിപ്പിനെയും 
എന്നില് പലപ്പോഴ്ചം-വന്നവെക്കു ക്ഷമ പക്ഷമോടിക്കോമ്മ നച്ല ക. 
തന്നു നി! വന്നീടടക__. വിശു 

൫ ൩ 

രംലോക മായയില്_കാലം കഴിച്ച ഞാ൯ു | യേശുവോട്ട ചേരുവാനും 
മേരലോകത്തെ മഠന്നേന്_ഇനി സത്യം ഗ്രഹിച്ചീട്ടവാനും 
ആലോക കായ്യങ്ങഗം- ചിന്തിപ്പതിന്നു നീ ഏന്നെ ആകക്ഷിച്ചടുപ്പിക__ 
ആഗ്രഹം തന്നീട്ടുക__ വിശു 

൬ | ലി 

കല്പുപോല്ഭടഭ എ൯൨ വല്ലാത്ത നെഞ്ചിനെ നല്ല ജീവ വിശ്വാസവും നല്ലവണ്ണം ഇമക്കി__ ഉട മോക്ഷ ഭാധൃ മുദ്രയതും വല്ലാത്ത ചിന്തക _ നീക്കി എന്നുള്ളില് നീ നല്ല,കൂവിണ്ടുംജനനവും__. പദ്ളികൊണ്ടീടെ ണമേ__ വിശു 

റ 108 പരിശുഭ്ധനാക്കുകെന്നെ 
൧0൮ പല്ലവ പഠിപ്പിക ദൈവ ഇക്കം 

] മാ പരിശുദ്ധാത്മനേ ശക്തിയേറുംഭൈവമേ | പരനേ ! വഴി നടത്തെന്നെ__ 
വന്നു രക്ഷിക്കേണമേ__വേഗമേ 

ചരണങ്ങധം ലു റു പാപിയെന്നുഭഭില് ന്ൃയയങ്ങഥം ബലഫിീനത വരുമ്പോഠം വാദിച്ചണത്തീടുക ഏഎ൯ തുണെചാശ്വസിപ്പിക്കെന്നെ പാപവഴികമം തോന്നിക്കുക__ വേഗമേ വപരലോകാനന്ദം കാട്ടുക 

൧൧0൯ ചെയ്മുരുട്ടി ആദിതാഭം 

പെന്തിക്കോസ്തി൯ വല്ലഭനേ യെഴ്ടന്നരുഠംക 

അനുപച്ലപി 
നി൯ ദാനം യാചിക്കുന്ന_നിസ ദാസരിന്നുള്ജത്തിര 
ചിന്തും തീജ്വാല ഒത്ത_തിരു പ്രസന്നതയോടെ__ 

ചരണങ്ങഥം 
൧ വിശ്വാസം സ്നേഹം ആശയും_അഗതികളില് 

വേഗം വഷ്ധിപ്പിച്ടേണം 
നിന് ശ്വാസം ജല്ല ഏങ്കില്_നിജ്യിവ രൂപം ഞങ്ങം 
നീ താമസം ചെയ്യല്ലേശക്തി പകന്നീട്ടവാ൯__ 

൨ പേരല്ലാതൊന്നുമില്ലയ്യ്യോ--നിലകളെല്ലാം 
പിഷഴച്ചപമാനമായയ്യോ 
ഓാരോ മനസ്സുകളും-ഓരോ നില തിരിഞ്ഞു 
ടരുമനമെന്ന ശക്തി-ഒഴിഞ്ഞുപോയല്ലോ സ്വാമി__ 

1! 

വേഗമേ; 

വേഗശമേ 

വേഗമേ 

വേഗമേ 

വേഗമേ 

109, 

വെന്തി: 

പെന്തി 

പെന്തി. 
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൧൧൧ 
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കല്ലായ നെഞ്മുകളെ.ല്ലാം.- ഉരുക്കി മന. 
ക്കാടെല്ലാം വെട്ടിക്കളക 
എല്ലാ വഞ്ചനകമു.ം - ഇ ല്ലാതെയാക്കേണമേ 
ഏവക്കും അനുതാപം- അനുഗ്രഫിച്ച്ടെ ണമേ 

പാപത്തിന്നുറവകളെ__ അകററിയുള്ജം 

പാവനമാക്കിടേണമേ 
താല്ൃഷ്കുത്തോടെ ഞങ്ങഠം-യേശുവെ പിത്തുടരാ൯ 
സത്യ ക്രിസ്പുവരായി_ കാക്കണം അടിയാരെ-- 

ഹിന്തുസ്മാ൯ ഏകതാളം 

വാ വാ വിശുദ്ധാത്മാ! എ൯ നെഞ്ചകത്തിര 

ചരണങ്ങഥം 

വാ വാ കാരുണ്വപാനേമഹത്വശക്തിയുടേോനേ 

നീ പാ നീതിസത്ൃത്തി൯_ബോധമിനിക്കു തരുവാ൯-- 

പാപബോധവും അനുതാപവും ഉണ്ടാകാനും 

കോപവിധിനാളിനെക്കുറിച്ചണച്ച നല്ല്രാനും--- 

൭ദൈവസ്സേഫം ഭയവും കുടികൊണ്ടിരുന്നീടാനും 

സവ്യകാലവും ജപതല്ലരനായിടാനും-- ൨: 

പല വരദാനമങ്ങാം നീ_പണ്ടപേക്ഷിച്ചവക്കു 

നിലയായി നല്യിയതു നിമിത്തം-യാചിച്ചിടുന്നേസ-- വഃ 

എന്നുള്ളം ശുദ്ധമാകി--എന്നും വസിച്ചിടുവാ൯ 

എന്നേശു ചൊന്നപോലെ-എഴ്റന്നരുമേണം സ്വാമീ__ വധ 

ഇംഗ്ലീഷ് 
111 

ശുദ്ധ ശുദ്ധ കത്താ ദേവാ-ജീവദായകനേ 

ചിത്ത ശുദ്ധി നല്ലി എന്നെ_രക്ഷിക്കിന്നേരമേ 

വാസം ചെയ്യെ,ന്നുളളില് ദേപാ_പാപബോധത്തെ 
താ 

നാശമായ്യ്യോകായ്ക്കുനെന്നെ-പാലിചിടെണമേ
 

സത്യത്മാവേ വാ യെന്നുള്ളിത്_നിതൃവും നീ പാക്ക 

ക്രിസ്ദേശുവി൯ മുദ്രയെന്നില്-പതിക്ക ന്! ഇപ്പോ 

സ്റ്റേഫാദി ഫലങ്ങഗ എന്നിത_-ആവാനധികമായ് 

സ്നേഫവാനേ തുണെയ്ക്ുണം-ഫീന പാപിയെന്മേത 

താതസൂതാ ശുദ്ധാത്മാവേ-നാഥസ ത്രിയേകനേ 

താ നി൯ കൃപാവരങ്ങളെ.-നി൯ സേവ ചെഡ്യിടാ൯ 
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ദൈവവചനം 

൧൧൨ ക്യ്ാല് ആദിതാളം 

പല്ലപി 
ദൈവ ഇക്ടം കാട്ടം-നല്ല 
ദിപ്യ സുപിശേഷം 

അനുപ്പല്ലപി 
ഉ വ്യിനാഥന൯ു യേശു-.ക്രിസ്മു അരുളിയ 
ഉത്തമമായുള്ള-സതൃ സുപിശേഷം__ 

ചരണങ്ങഥം 
൧ ആദിദീപം-ഉ ഭിപ്പാ൯ നല്ല_അറിവധികം ലഭിപ്പാ൯-സത്യ 

നീതിയിശവേ൪ ഉലെപ്പാ൯ു-അതു നിശ്വയമായ് ധരിപ്പാ൯ 
ജാതികളായ സ൨..കല മനുഷ്യരും 
സരൃ വേദമെന്നു-സ്മതൃമായ്യൊല്ലിടാ൯__ 

൨ അ൯ന്വു നിഠയുവാനും ദോഷ_ആശ കുറയുവാനും മോക്ഷ 
ഇപം പെരുകുവാനും_പാപ ഇരുഗ മറയുവാനും 
മുമ്പില് നടന്ന മാ-മൂഡമാഗ്ഗം വിട്ട 
മുക്തിമാ്ശത്തില് മാ-ശുദ്ധരായ്യാഷ്ചവാ൯__ 

൭ പൊന്യുത്തുമാലയെകുശ തങ്ക.പ്യഷ്്-എല്ലാറെറയുമ്കാഠം പൊന്നി നല്മണി മാലയെകാഠം_നവരത്നതയാദികളെ കാം 
കന്മക്ഷമഠാ ക-നകമണ്ടിപ്രഭ 
കണ്ങണ്ടിയാകുന്ന-വിങങണിയാമത__ 

ര. തന്ധതകളൊഴിവാ൯ പാപ-ബന്ധനങ്ങള ഴിവാ൯_ദൈപ 
ബാന്ധവം ഏറിടുവാ൯.-നിതൃ ശാന്തതയും വരുവാ൯ 
സന്താപാത മതൃരും_ശാന്തനാമീശനെ “ 
പിത്തുടന്നോടി ര-ക്ഷാവഴി തേട്ടവാ൯___ 

൫ ബാലക ക്രടുവാനും നിതൃം_മേരഗതി തേട്ടവാനും_ജീപ കാലം നീണ്ടിടുവാനും-മോക്ഷ ഘനമുടി ച്ചടുവാനും 
മാലകന്നോ൯ മണ.-വാമ നാം ക്രിസപെ 
ചേലോടനുദിനം_പാടി സ്മൃതിച്ചിടാ൯__ 

നന്നാ ത്ത്ത് 

൧൧൩൨ ശക്രാഭരണം അടതാളം 

തേ൯ മധുരമതിലും_സതൃവേദം 
ഭിപൃമായ മധുരം 

അന്ുപ്പം പി 

ജ്ഞാ നമതില് നിറയും_വേദമതിലിനിക്ു നാഥനേ അരുളാശ.--അനുദീനം രുചിപ്പാന്__ 

6 

ിം 

ദൈവ 

ദൈവ 

ദൈവ 

ദൈവ 

ദൈവ 

ദൈവ 

113 

തേന 
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ചരണങഞങ്ങഥം 

൧ കാരുണ്യയ ഗുരുവചനം കള.ങ്കനി - 

വാരണമായോ1രശനം 

പ്ൃരണമായതു-ഞാനുംംകൊണ്ടീടടുകില് 
മവാവനാലയത്തിന്നു-യോശൃനായിട്ടമേ തേ; 

൨ ബുദ്ധിയി൯ കണ ഇരുണ്ടു _ബോധമറഠ 

പോയതിനാല് വിരണ്ടു 

ടുസിദ്ധി ചഭിച്ചതിന്നുഠം_അതിശയങ്ങമെ. കണ്ടു 

തേറീടുവാനെ൯ മ൩൨ക്കണ മതുറന്നരുഗംക നീ തേ 

൩൨ ൪പാലോപയേഗദീപം-നതവേദം 

പഠഠുകിത അതിലാഭം 

ബാധ ഷെഴ്യിട്ടം പല-ശോധനക.ം ഏതി൪ 

പരികിത അഖിലം വെല്വാ൯-തക്കോരായുധമതു-- തേ 

രം പിണ്ണൂലകൊഷിഞ്ഞാലും-അതോടിഫ 

മണ്ണൂലകഴിഞ്ഞാലും 

നിണ്ണുയമായെന്നും-ശ്രീകരമാകും ജീവ 

തിരുമൊഴി ഫ്ൃദി തിങ്ങി-ഫലിപ്പാനനുഗ്രഫികു--- തേന 

൫ സകല ഭൂതരും വാഴ്നഛാസ-അഫോ ദേവാ 

ഏകാ ! നി൯ അറിവു കൊവാ൯ 

ശുദ്ധ സുവിശേഷം വിമകങ്ങി വ്രകാശിപ്പാന൯ു 

ശുഭ്ധമാമാത്മാവെപ്ലാവക്കും നല്ല,ക-- തേ 

ച൧രാ മണരജ്ഃ ആദിതാജം 11 

പൊന്നിനെക്കാഠം വിലയേറിയതാകും 
ര 

ദൈവവചനമതിന൯_സമം 
[യൊരു ജീവമൊഴിയാം വേദപ്രമാണത്തിത 

6മന്സിലെങ്ങുമില്ലൊന്നും "ദൈവദത്തമാ-- 
പ്രിയപ്പെടുന്നവക്കു---സദാ 

െദവവചനമാകും യേശുരക്ഷകനിൽ 
സ്വഗ്ട നിക്ഷേപമതു 

സ്ററേഫം വലന്നു വരും 
൨ 

൫ 

ഭയത്തില് വിശുദ്ധാത്മപ്രകാശ.- 

പ വികി 
പാപത്തിഡോചനം ചിത്ത വിശുദ്ധിയും 

വേദപ്രമാണം തേനിനെക്കാമും ആത്മസന്തോഷ്മതും--സദാ 

മായുഷ്യമായ് ഭവിക്കും ആവത്തിലഭയം ഇരുമില് പ്രകാശം 
നല്ലന്നു തിരുവചനം 

് 
൬ 

സത്ൃവിശ്വാസികഠം ലോകത്തില്സഫി 

സവ്ൃദുഃഖങ്ങളിലും---അതു 

ഉത്തമാശ്വാസവും ആത്മിക ബലമതും 
ദൈവപിതാവിന്ു പാപികമോടുട്ട 

അത്ജഭുതഥമാം സ്നേഫം---അതു 

ടജീവദായകമാം ദിവ്യ വചനത്തില് വി_ 

ളങ്ങുന്നു സ്സ്ൂക്ഷുമായി സ്യാ നല്ലിടുന്നു 

1. അശനം -; ഭക്ഷണം. 3. പാവനാലയം 5 വിശുദ്ധാലയം. 3. സിദ്ധി : അഥ 

ഗ്രഫം. 3൦ പാദോപയോഗദീപം ട പാദങ്ങശക്കു ശോഭയെ നല്ലനന്ന വെളിചം. 5. 

കരമാകും _- സൌഭാഗ്ൃമാകും. 6. മന്നിരു _ ഭൂമിയില്. 1. ദൈവഭത്തം -- ദൈ 

നല്യിയ. 8. ജീവദായകം 5: ജീവനെ കൊടുക്കുന്ന. 



ദൈവവചനം 09 

സന്തോഷസ്വരമതിര ലു മായി കേടടിടാം__ പര ഒദൈവവചനമാമാത്മാവി൯ വാളിനെ ഇമ്പ ടു 
കൈകൊണ്ടിട്ടന്നവക്ക---ഇഫ ൫ ജ്വ൯ നിത്യ സന്തോഷം സവ്യവൈരികളെയും 1വെന്നിടുവതിനു ത൯സ്വരത്തിലുണ്ടതാര 
ശക്തി ലഭിക്കമഫോ മോദം പ്രാപിക്കാമിതു 

ധൃ്ാനിപ്പോക്കു സവ്ൃഭാ__ പര 
മുന്നായാം വചനമെന്നും 28 ജിപ്പവ൪ (൬ രം നി ദിവൃവാകൃമെ൯ ശുഭ്ധതയില് വലരും_അവക്കു ആനന്ദമായ് ഞാ൯ സദാ 
ഉന്നത ദൈവസംസഗ്ഗമനുദിനം ധാനം ചെയ്ത്ാ൯ നീ തുണ- ആനന്ദമായ് വന്നീടും ഷ്ക്നേണമേയെ൯ ദൈവമേ പരു 

ന് ൭ ഞാനെന്നുമിതില് പൂതു പേദപ്രമാണത്തെ സ്നറേഫിക്കുന്നോരുടെ ലഞാനവും പ്രകാശവും ഭാധൃമനന്തമല്ലോ__അവ൪ [ണ്ടീടടം സാനന്ദം കാണ്മാ൯- കൂപ മോദമായിഫ വാസം ചെയു പിന വാ- ഭാനം ചെയഷ്യീടേണമേ__ പര മോക്ഷപൃരത്തിചെന്നും. | 
൮ നിന് വചനത്തെ സദാ 

സ്നറേഹിച്ചനിന്നെയിതില് ൧൧൪൭ 115 നിവ്യ്യാജം കണ്ടാനന്ദിപ്പാ൯ 
കൃപ നല്ലേ,ണമേ__ വര ബലഹര। -- ഏകതാജളം 

൯ അത്ഭുതകായ്യങ്ങമെ 
പല്ലി നിരൃമിതിരു കാണ്ടതി_ര, 

വരമതാതനേ നിന്മെറ ന്നത്ഭുതഗുരോ എന്നെറ തിരുവചനമെങ്ങംക്കു കങ്മമലെ ശുറക്കുക- വര കരുണയോടെ തന്നതാര 
സ്മൂതി നിനക്കു സവ്ൃഭാ 

ചരണങ്ദധം ൧൧൬ 116 
കിം രേനന്ദഭൈരധി._. ആദിതാളം ചിഷ്ാത്രമയ്കയ്യോ പച്ലുപി ചന്തമായ്ക്കിലജ്ടന്നു-_ വര 

സത പരിശുദ്ധവേദം_നല്ലിയ ത്രിയേകാ ൨ വാടി തമന്രക്കത്തി൯ നിതൃവും സ്മൂതിനിനക്കുണ്ടാകാ൯ _ഹല്ലെലു_ കേടകറഠും ജീവനീ൪ | 
മോടിയോട്ടയന്൯ ൨൨. 

[യ ന്നീടുന്നെപ്പോഴ്ചമിതില്__ പര ചരണങ്ങറം 
൯൩ ദാഫിപ്പോക്കു പാനവും അന്ധതനിഠഞ്ഞുഴന്ന_മരൃയവംശത്തിന്നു ദം മാധൂജ്യാന്നവുമിതിര അത്ഭുതപ്രകാശംസവ്വ- ശക്തനേനിസവേ_ വേഗം കണ്ടനുഭവി_ 

൨ സ്നേഹം ചാശ്വാസപ്പെടാമഹേ__ പര | നിന്തിരു ഹിതം മനുഷൃരോട്ട നിസ്റെറ_ ര: വീണ്ടെടുത്ത രക്ഷക. നീതി കാരുണ്യ നിലയും ചൊല്ലുന്നു നിന നേശുവിനു വികിയുടെ 
പവേദം, 

രത്തത്ളെ നം 
൩ [മെല്ലാം 1. വെന്നീടുവതിനു -. ജയിപ്പാ൯. നിന് മഹത്വം ശക്തിയധികാരം തത്വ_ 3, ഭജിപ്പപ൪ ൭ ഭക്ഷിക്കുന്നവ൪. നീച മാനുഷക്കു നിശ്്യയം വരുത്തും വേദം 

൭ 



00 1112124124 

ര. ൬ 

അത്ജുതകായ്യങ്ങ൦ം.രഫസൃങ്ങം പറയുന്ന | പ്യാജമാഗ്ഗ വേദങ്ങധക്കു-നാശമുണ്ടാകിട്ടം 
ആദിനാഥ൯ പാരരിന്നു-കല്ലിച്ചതന്ന വേദം | വൃക്തമായെങ്ങും വിളങ്ങി നില്ലംം സത്മ 

൫ വേദ , 

രാപ്പകല് എന്നേരവും -ധ്യാനിച്ചിടുന്നവക്കു ൭ 

രക്ഷ ഭാഗ്യം ജ്ഞാനം ബുദ്ധി വദ്ധിപ്പിക്കും | പാനവുംഭൂലോകവും ഇല്ലാതെയായെന്നാ 
വേദം. | മാവിശുഭദ്ധദിവൃവേദം_എന്നും നിലനില്ുക്യ 

111:121:141 ൧140. 

അനുതാവം 

൧൧൭ 117 ൧൧൮ 114 

ചെഞ്മുരുടി --- ആദിതാജം കുറത്തിപ്പാട്ടിനെറ രീതി 
് റി ഹ വസ്തുപോയേ ബുദ്ധി വരൂ 

പപ്പവ എന്നചൊല്ലപോലെ 
ദേവാ ! കരുണയില്ലയോ യേശു അത്ഥനാശകുന്നു ബുദ്ധി 

ദേവാ ! കരുണെയില്ലയോ 4 ദേവാ വന്നുരച്ചതാലെ 

അനുപല്ലവി (൨. ഏത്ര ഭാസകോ ട്മൂക്ടാന്നം 
ജീപാപരമോന്നതെ_മേവും സവ്ൃപ്രധാന। എന് പിതാവിന൯ പിട്ടിത 

മൂവരില് ഒരുപനാം--ദൈവപുത്രനേയയേശു ചിത്രമെ കിട്ടന്നവ൪ സു. 

് ഖിച്ചിട്ടന്നു നാട്ടില് 
ച്ചരണങ്ങഥം 

൩. ബുദ്ധിഫീന൯ ഞാന് വലയു.- 

ന്നിത്ര ബഗ്ു ദ്യൂരെ 

മിത്രരും 1മല്ലാക്ഷിമാരും 

അത്രയും പോയി ദ്ദൂരെ 

എല്ലാം അറിയും പൊരു_മേ! ഞങ്ങ 

കില്ലായ്മ നീക്കും അരു-മേ.; കരി- 

്കല്ലാം മനസ്സുടയ-എല്ലാ പാപികളുടെ 

അല്ലല് ഒഴിച്ചരുമൂ.ം-നല്ല നായക൯ യേശു 

൨ 

എത്തും നിഠഞ്ഞ വെളൂ-വേ! ഇരു 

തിങ്ങും നട്ടുവില് 1ഒളി-വേ അതി 

സങ്കടമാകും ൭നര-പങ്ക ശോകങ്ങഠ തീക്കും 

തുംഗാധിപതി ര്രക്ഷാ-ശുംഗം ദാവീദുപു_ | ൫ താതനുടെ വീട്ടിലങ്ങു 

[തരാ പോയിരന്നീട്ടം ഞാ൯ 
പാദസേവ ചെയ്തുതിന്നു 

ദാസനാകിക്കൊവാ൯ 

ര. നിദ്രയില് പോലും നിനച്ചി_ 
ല്ലെസൈറ ദൈവമേ ഞാ൯ 
ഇത്ര ഫീനനാകുമെന്നെ൯ 
യാത്ര തിരികായ്ക്കാ൯ 

൩. 

പേദവചന മുടി-വേ! ജഗത്തി- 

ന്നാധാരം ആയ വടി-വേ! ദേവായേശു൬൯ ഇത്രയും ചിന്തിച് യാത്ര 

ക്താതാവും ഞങ്ങാരക്കമമാതാവും നീയേ- ചെയ്യു കക്യപ്പാടില് 

നാഥാ രക്ഷിക്വേറെ-ആധാരം ഞങ്ങ എത്രയും വിരൂപവേക- 

ക്കില്ല ത്തോട്ട തെറ വീട്ടില് 

അ ളി നി 

1. ഒളിവേ -- പ്രകാശമേ. ൭. നരപ ട, അത്ഥനാശക൯ - ധനത്തെ നശിപ്പ് 

കശോകങ്ങാം -- മന്ദഷ്ൃക്കു പാപംഭ്ൂലമ ചവന് (മുടിയനായ പൂത്ര൯). 6. മൂക്ട്ാന്നം 

ണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങം. 3. രക്ഷ്മാശുംഗം : ര തൃപ്യിയായ ഭക്ഷണം. 1. മല്ലാക്കിമാ൪ 

, താതാവു പിതാവു. സുന്ദരിമാ൪. 8. നിദ്രയില് 5 ഉറകുത്തിതം 

ക്ത 

റി 

ക്ഷമയുടെ കൊമ്പു . 
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൭ 

൧൧ 

൧൩ 

൧൪ 

൧൫ 

൬ 

നാട്ടവിട്ട പോയ മക൯ 
പിണ്ടും വരുമെന്നു 

പാട്ടപെട്ട പ്രാപ്തിയാക്കി 
വിട്ട താതനു എന്നും 

നോക്കി നോക്കി കാത്തിരിക്കും 

നേരമൊട്ടു ദൂരെ 
യോശഗ്ൃമെന്നയെ ജീണ്ണവന്ത്ര- 
ധാരിയായങത്ങാരോ 

കോലിടിച്ച വാടി ഭിക്ക- 
ക്കാരനെന്നപോലെ 
മാലപോല് കണ്ണീരൊഴ്ചകി 
വന്നീട്ടന്നു കാലെ 

കണ്ടു താതന് ത്മെറ മക. 
നെന്നറിഞ്ഞു വേഗം 
രണ്ടുനില മാളികയി൯ 
കിഴിറങ്ങി ഏകം 

തേറി മകനിരു കനിഞ്ഞ_ 
ക്ങോടി എതിരേററു 

മാഠി വന്ന ത൯ സുതനെ 
ഏറെ മുത്തമിട്ട 

കല്ലമരുകാ൯ മകന. 

ങ്ങുട്ളൂ ടഞ്ഞു ചൊന്നാ൯ 

നല്ല പിതാവേ നിനക്കും 
നാകപരന്നും ഞാ൯ 

കൊട്ളരുതാതുമള ദോഷം 
ചെയ്യു പാപിയായേ൯ 
ഇല്ലെനിക്കു യോധൃത നി൯ 
പൃത്രനെന്നു ചൊതല്വാ൯ 

ദാസനാകിക്കൊള്ളണമേ_ 

ന്നേറെ ഭക്തിയോടെ 

ആശു കേണുഃപക്ഷിച്ുട 
താത൯ ഭൂതൃരോട്ട 

ഭംഗിയേറും വ്്്രമദി 

പാദരക്ഷ ന്രോക്കി൯ 
ഇഞ്ങുകൊണ്ടുവന്നു മോദാ.. 
ലിട്ടു മോടിയാക്കി൯ 

നൃത്തഗീത വാദൃഘോഷ- 
ക്കാ൭രെ വേഗം ക്രൂട്ടി൯ 
നതതരമായാശുവിരു_ 
ന്നിന്നു വട്ടം കൂട്ടി 

അന്മതാപ്പം 07 

൧൭ ചത്ത മകനെ തിരികെ 

കിട്ടി ജീപനോടെ 
ഇത്തരം കല്ലിച്ച മോദം 
ക്രടി ഒരു പാടെ. 

110 

മലയാമി - ത്രിസുരതാളം 
പല്ലപി 

അയ്ക്യയ്യ്യോ ! ഞാ൯ പാപീ, എന്നെ 
കാത്തരുഗകാ പരനേ ! 

൧൧൯ 

ച്ചരണങഞ്ങഥാം 

പൊയ്യ്യാം ംരംലോകള-ല്ലാസത്തിനാല്മനം 
പോയവഴി നടന്നേ൯_ അ_ 
മേയാ ! അഭയം അ_ഭയം അരുാംക മെ 
ശിഹാ ! എനു ഭാതാവേ ! __ അയ്യ്യയ്യ്യോ ! 

൨ 

ഇക്ുണ്ട മായ പ്ര-പഞ്ചം പ്രമാണ്ടിച്ച- 
നേകപാപങ്ങശ ചെയ്യയേ൯_.എ 
നികിനിമേല് ഗതിമുട്ടി അജയമി_ 
രക്കുന്നു സങ്കേതമേ !__ അയ്യ്യയ്യ്യോ ! 

൩ 

കക്കും നിനകുങ്ങ_നിഷ്ടുങ്ങളായ നി_ 
ക്ടൂരങ്ങഠം ചെയ്യുപോയേ൯-നിന൯ൂ 
ഇക്ജപ്പടി നടപ്പാന് ഇനിമേലില്ക_ 
ടാക്ക്മിച്ചരുമെ ണമേ__ അയ്യ്യയ്യ്യോ! 

രം 

വഞ്ചനയും മദ_മാത്സഷ്യകോപമീ_ 
ദ്ച്യാദികലാലെ വരും_മനോ_ 
ചഞ്ചലം നീക്കി തു_ണെക്ക നീയെന്നെ സ൨ 
മസ്ക നന്മകുടമേ__ അയ്ക്യയ്യ്യോ! 

൫ 

കള്ളവും ഭള്ളം ഉ-രുട്ടം പിരട്ടം ഉ 
പായതന്ത്രങ്ങളെയും_മനം 
തള്ളിവിടാ൯ തിരു_വുഭ്ളം ഉണ്ടാകയ_ 
നാഭി ദയാപരനേ !__ അയ്യയ്യോ ! 

൬ 

കൃത്യങ്ങളെ ല്ലാം ഉ-പേക്ഷിച്ചനേക ദൂ_ 
ക്ക്ൃതൃം പ്രവത്തിച്ചൊരു_എ൯ 
അത്തല് കെടുത്തി ഗു-ണപ്പെടുത്തീട്ട മ_ 
ഫത്പഘഏണ്ണ പ്രഭപേ !__ അയ്യയ്യോ ! 



08 

൭ 
നിന്നെയെല്ലാററിലും- ഏററംപ്രിയപ്പെടട 
വന്ദനം ചെയ്തുതിനും--ഞാ൯ സ അം 
എന്നെപ്പോലെ മറെറ_ല്ലാരെ സ്നേഫിപ്പ 
നുഗ്രഹം ചെയ്തു, ദേവാ! വാ 

120) 

ആനന്ദഭൈരവി -- അടതാജം 

൧൨൦ 

പാപി ഞാ൯ മഹാ പാപി ഞാ൯ പരാ 
യേശുനാഥാ സ്വാമീ 
കോപിച്ചിടല്ലേ- ദൈവജാതനേ__ 
യേശുനാഥാസ്വാമീ 

പ. 

നാവിനാൽ മനം_ക്രിയയാലുമേ__ 
യേശുനാഥാ സ്വാമീ 
നി൯ വിരോധിയായി്_പാപിഞാ൯പരാ_ 
യേശുനാഥാ സ്വാമി! 

&. 
൩ 

നിതിനോക്കിയാത_ഭീതിയേ റുന്നേ_ 
യേശുനാഥാ സ്വാഥീ 
ഫേതുവിങ്ങില്ലേ_വാദിചിട്ടവാ൯-__ 
യേശുനാഥാ സ്വാമീ 

ര 

ഞാ൯ ചെയ്യാത്തൊരു-തിന്മയിങ്ങില്ലേ__ 
യേശുനാഥാ സ്വാമീ 
പിനുതിരിയല്ലേ-എ൯ പരാ പരാ-- 
യേശുനാഥാ സ്വാഥീ 

൫ 

തിന്മയല്ലാതെ ൩നയിങ്ങില്ലേ-_ 
യേശുനാഥാ സ്വാമീ 
നന്മ തിന്മയാല് തിന്നുപോക്ുന്നേ- 
യേശുനാഥാ സ്വാഥീ 

൬ 

ചിന്തിച്ചെ൯ ഉ മഥ ം-വെന്തു 

യേശുനാഥാ സ്വാമീ 
എന്തു ഞാ൯ ചെയ്യ്കേ൯-എസപരാ വരാ--- 

യേശൂ നാഥാ സ്വാമീ 

നിറുന്നേ___ 

2112202474 

ി 

അന്നു കള്ളന്നു ദത്തമാം ക്ഷ്മമാ__ 
യേശുനാഥാ സ്വാമീ 
ജന്നി പാപിക്കും തന്നിടേണമേ__. 
മം സ്വാമീ 

ര ൮ 
നി 
യേശു നാഥാ സ്വാമീ 
പോവതിന്നൊരു പാത മഠറില്ലേ__ 
യേശുനാഥാ സ്വാമീ 

൯ 

എന്നെ മോചിച്ചാത_തന്നേ നി൯ കവ 
യേശുനാഥാ സ്വാഥീ 
നന്നേ ശോഭിക്കും_നദ ദായകാ__ 
യേശുനാഥാ സ്വാമി! 

൧൦ 

കാലം പോക്ുന്നേ-മാലിത ചാകും മ൯൩൨ 
യേശുനാഥാ സ്വാമീ 
ചേലോടെ കലവ-ചെയ്യു ടേണമെ__ 
യേ്ൃനാഥാ സ്വാമീ. 

൧൨൧ 121 

ആനന്ദഭൈരവ-- മുറിയടന്ത 
പട്ടാ പി 

പരിരുപ്േപ്പെട്ടന്നെെ _മൂരിതമക്ലുവാ 
കരുണയരുളുക നാഥാ [വ 

അനുപല്ലപി 
സുരമാനവ സംഘ.-മഖിലവും വണങ്ങും 
പരമദേവകുമാരാ'_1വരദായേശുനാഥേ. 

ന്ര!__പര് 

ചരണങ്ങഥം 
പാപികരക്കയനന സങ്കേതമേ :-പരി- 

താപഫ്ൃഭയത്തിന്നമുതമേ ! 
കോപതനയനാഥി! പാപിമേ_ലുള്ള 
ശാപം തീത്തനുഗ്രഫികേണമേ സ്വാമി൯ ! 

൨ [പര് 

| സാത്താന് കേസരിപോലലറുന്നു മഹാ 

| 

| 

| വനേ, 

 നാററംകൊണ്ടെുമനംപതറുന്നു- 

ചിത്തയുലകം പക ക്രടുന്നു 

ഏറഠം ജഡമിങ്ങു തള രന്നു_പാപ 

__പര് 

വരദാ :- വരത്തെ ദാനം ചെയ്യുന്ന 

ഒ, കേസരി : സിംഫം 
1. 



09 അന്യതാപ്പം 

ന്യായപ്രമാണം കുററമേകുന്നു-ഫാ 12. ര] ൯൩൨ ദിതാജം 
ഭീയ ക്രിയകഠം തീയതാകുന്നു ഫത്തുസ്മ ടു ടം 
മായാലോകമിച്ഛയുണ്ടാക്കുന്നു_മഫാ. പച്ഛപി 
പായവഷഴികളിരതകൊണ്ടാക്കുന്നു_സ്വാമി൯ ! 

രം [പ രി 

രാവയം പകലും കണ്ണ്ണിരോട്ടന്നു-മന_ 
നോവും ശോകവും പെരുകീട്ടുന്നു 
ചാവൃമെന്നോ? പോരാടിട്ടന്നു-.യെസെറ 
നാവും നിനു കൃപയെ കൊണ്ടാട്ടന്നു-സ്വാ_ 

മി൯ !__പരി 

൧൨൨ ിി 

ഭൈരവി--ആദതാടം 

പല്ലവി 
പരനേ ! എന്നേശുനാഥാ 
പാപി ഞാനു പരാ! 

ച്രണങ്ങധം 

൧ വചനം എന ചിന്ത കമ്മം 
സവ്യവും പാപം പരനേ 

൨ ദിനവും എഏ൯ ഭാവലെല്ലാം 
ദോഷം മാത്രമേ. പരനേ 

൩. കണ്ണാ ഞാ൯ ചെയു; പാപം 
എഴ്ന്്റുവാ൯ മേലാ__ വരനേ 

രം നാവാല് ഞാ൯ ചൊന്നതിലും 
വപപേം ഏറെയാം__ പരനേ 

൫൭ കയ്യ്യാത ഞാ൯ ദോഷം ചെയു 
ക്ട് 

പോയി നാഥ൩േ. വരനേ 

൬. കാലും പാപത്തിന്നോടി 
ചേലുകെട്ടയ്യോ__ പരനേ 

6 എന്മേ൯ കൃൂപയോടിപ്പോഠം 
നോക്കണം പരാ. വരനേ | 

പാഹിമാം അടിയാന് പിഴ പൊളടുത്തു 

പാഹിമാം 

ചരണങ്ങഥം 

2പാഫിമാം 3ത്വലൃദം മേ ഗതി;_ഏഴ- 
പാപിമേര കണ്ണൂാത്തിഠങ്ങി;-യേശു---പര 

൨ 

ദിനതാന്ദതപ൯ ചോരനെ-പഠു- 
ദീസയാംതലേ ചേത്തപരാ 1-യേശു-_ പാ 

൩ 

ക്രനിയിനു ക്രന൯ു തീത്ത പരാ-പാപ- 

കൂരനുംഎനെറനിവിക്രുതോ?_യേശു __പാ 

രം 

ലോകപാപഫനായ പരാ ' സൂര. 
ലോകവാഴ്കെനിക്കേകണമേ-യേശു-- പാ 

ി 

൫ 

ആരുമില്ലൊരു ശരണം അഫോ-എസെവ 
നായക ! നീയൊഴിഞ്ഞു പരാ-യേശു.___ 

൬ [പാ 

ആമയങ്ങലൊഴിക്കെണമേ_എനന്െറ 
ആധിയാകെഅകഠറേറണമേ_യേശു __പാ 

9 

ഭാരപ്ഡിതരേ വരുവി സ-ലഘ്ൃ 
ഭാരം ആക്കുമെന്നേകിയൊരു_യേശു__പാ 

വവ 

നിചക്കായ് പിണയായ്യരിച്ച_പര_ 
മീശനേ! കരുണാകരനേ !_യേശു__ പാ 

3, പാഹിമാം-എന്നെ രക്ഷിക്കേണമേ. 
3. ത്വല്ലദം -- നിനെറ പാദം. 4. ദീനതാ 
നുതപരു ടട (സ്വന്ത) വീഴ്ലയെപ്പററി ദുഃഖി 
വനും ഒം ലോകപാപഫ൯ ൭ ലോകത്തി 
നെറ പാപത്തെ ഇല്ലാതെയാക്കുന്നവ൯. 
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൧൨൧ 124 
ആനന്ദഭൈരവി -- ആദിതാഒം 

പല്ലപി 
ദൈവമേ ! മഫാ പാപിയാം 
എന്നോട്ട കൂപയുണ്ടായ്ക്കു 0൯ 
ചെയ്യ പാപം മോചിക്കേണമേ ! 

അനുപല്ലവി 
ഭോഷക്ചമല്ലാതെന്നിത നഗ 
ലേശവുമില്ലേ കത്താവേ ! 
4ചോരമാഗ്ലം പോയ പാപി. 
ക്കാരുമാശ്രയം മററില്ലേ__ദൈവമേ ! 

ചരണങ്ങറം 
൧ നാശവൃത്ര൯ പാപിയായേ൯ 

ആശയോടെ പാപം ചെയ്യയേ൯ 
നതവഷി വെടുത്തു നടന്നേ൯ 
യേശുവേ നിന്നെക്കുരിശില് 
നീചപാതക൯ തറച്ചേ൯ 
ഏറിയ പ്രാവശ്യം നാഥനേ 

അയ്യ്യയ്യ്യോ! ഞാ൯ മാ പാപി 
അയ്ക്തയ്യ്യോ ഞാ൯ മാ ദ്രോഹി 
അസപോം രക്ഷിതാവേ വ 
നിന പാദത്തില് വിഴ്ഴന്നേന്_ഭദൈ.- 

൨ നന്ദികെട്ട പാപിയായേ൯ 

പൊന്നുടയവനേ എന്നെ 
നാശമാക്കിയാലും ന്യായമേ 
നിന്നുടെ കരുണകഠ ഞാ൯ 

ഒന്നുമേ ആലോചിച്ചില്ല 
നി൯മനം കൈപ്പിചനിച൯ഞാ൯ 

കൊന്നാലും നീതിയാമേ 
വ൯നരകത്തിത പോകാസ 
കുററം തികഞ്ഞുപോയേ 
മറെറാരാശ്രയമില്ലേ__ ദൈവ 

൩. ഗോല്ലോഥാ മലമുകളീരു 

കുരിശില് എന് പാപം മൂലം 
മേല്കയറി തൂങ്ങിയ നാഥാ! 
ദുഷ്ടതം ഞാന് ചെയുതിന്നും 
ദുഃഖശിക്ഷയേററല്ലോ നീ 

ചൊല്ലക്ഠം അടങ്ങാത്ത വിധത്തിൽ | 
൧) 

നി൯ കാല്ംത വീഴ്ചന്നയ്യോ ! 

നീയേ ശരണുമെന്നു 

നി൯ കൃപയാലെന് പാപം 

നീക്കി നന്നാക്കേണമേ__ ദൈവ 

1, ചോരമാഗ്ടും 5 കളമസൈറ വഴി. പാദമെ-നെറ ശരണം 

ര. നിന്തിരുപാഭത്തിത പിണ 
നീചനാമടിയ൯ മേത നീ 
ചിന്തിയരക്തം തളിക്കുകേ 
ചിന്ത തളന്ീട്ടന്നയ്യോ! 
തിന്മഭാരം ക്രടുന്നയ്യോ ! 
നൊന്തു ഞാന് വന്നീടുന്നപ്പനേ! 

ഉള്ളില് തൃക്കൈ തൊട്ടുമു൯ 
ഉയരെ എഴ്ന്നള്ളല്ലേ 
കലമന്നു ഥാപ്പു ചെഡ്യ 

കുരുണത്തിരുവടിവേ !___ ദൈ 

൧൨൭ 12 

കൌശിക __ ആദിതാളം 

പല്ലപി 
[എനെ 

പരനേ: തൃകുടക്കണ്ണാരത-നോക്കെണമേ 
പാപ ഭുഃഖമൊക്കെയും-തിക്കെണമേ 

ചരണങ്ങഥം 

സ്ഥിരമില്ലാത്ത എന്നെ-വെടിലാതെ-ഞാ 
ചെയൂ ക്കാഠം ഒന്നും ന്_ഓക്കാതെ--- പ 

ം 

ആഭിയന്തമില്ലാത്ത-സകലേശാ__.സത്യം 
അള_വതില്ലാത്ത-നിതൃവവാസാ__ വ 

൩. 

മായവലയില്പെട്ടു..കുട്ടങ്ാതെ__ലോക.- 
പാള്സിത മയങ്ങി മനം-കലങ്ങാതെ.---പ 

(൭ 

അടിയന്നിന്നരുഗചെ-ഡു/ടരുതോ-നിനെ൦ 

അടിമെക്ക നീ എന്നീ _ഗതി-ഏതോ__പ 

൫൭ 

വഞ്ചക മനസ്സിനെ മാറെറണമേ-എെറ 

നെബ്ചേകം ന്! വൂതു-താക്കേണമ22--- പ 

നി 

12 

മലയാമി-ത്രിസുരതാജം 
പല്ലപി 

ശ്രീദേവാ-ടി൯കുട്ടി-യേ_തിരു- 
പ് 



അന്തതാധവം 

ചരണങ്ങറഥം 

ജീവനേ നിന്തിരു_പുണ്മൃയ രക്തമെന്നേേ [൭ 

പാപി ഞാ൯ രക്ഷപ്പെടാ൯-വേറെ 

ആവതില്ലായ്ല,യാത.സവ്ൃമുപേക്ഷിച്ു 

പാപിയിതാ വരുന്നേ൯__ ശ്രീ 

൨ 

ഭാരം ചുമക്കന്ന-പാപികമെ ഭവാ൯ 
ചാരത്തു വന്നിട്ടുവാസതിരു [പ്പോ 
കാരുണ്ടൃത്താത പിളി.ച്ചീടുന്നതോത്തി.- 
പാപിയിതാ വരുന്നേ൯__ 

൩ 

കാട്ടടെ ലാടിയ-ആടിനെ നേടുവാ൯ 
തേടി നീ വന്നതിനാത-പാപ 

ശ്രീ 

 കാട്ടിതനിന്നോടി-മാ-ശ്രേഷ്ട ഇുടയനേ 
 പാപിയിതാ വരുന്നേ൯__ 

൪ 

പാപികമെ രക്ഷ_ചെയ്തുതിന്നായി നീ 

ശാപളമുത്യു സഹിച്ച-ദിവ! 

ശ്രീ ൨൨ 

സ്നറേഫകാരുണ്ടൃത്തെ ചിന്തിഷ്ധൈ യ്യമായി 
പാപിയിതാ വരുന്നേ൯__ 

൫ 

ഒന്നിനാലും അങ്ങൂ_ചേന്ന അടിയാരെ 
മുന്ന൯ ന്! തള്ളകയി-ല്ലെന്നു 
ചൊന്നതു മൂൂലമ്1_തിന്മ നിറഞ്ഞ മാ_ 
പാപിയിതാ വരുന്നേ൯__ 

൧൨൭ 
തോടി -- ആദിതാഒം 

പല്ലപി 
നാശമാകുന്നേ ഞങ്ങ 
യേശുനാഥാ നിന് കൃപ 
നല്ലവാസ കാലമിതയ്യോ! 

അനുപല്പപി 
നീച പാപക്കടലിത 
ദാസ൪ താണുപോക്ുന്നേ ! 
നിലയില്ലയ്യോ തിരകഠം 
തലമേര കയുന്നയ്യോ__ 

12.7 

ശ്രി 

൧൨൮ 
തര് 

ശ്ര! 

ചരണങ്ങഥം 

പിശും കാററി൯ ശക്തിയാല് 

ആശജെല്ലാം മങ്ങുന്ന 

പീണാത കണ്ടെത്തുമോ ഞങ്ങഗാ 

യേശുരക്ഷകത്താവേ ! 
ആശ്രയം നീയേ നാഥാ! 

എഴ്ചന്നരുമൂവാ൯ ഞങ്ങ 

തൊഴ്ചന്നു തൃപ്പാദത്തിങകത__ 

കോപം ചതി പക്ക 
ലോഭം കാമം മററഠുള്ള 
ക്രൂരജന്തുക്കഗ ചചാഭ്ചന്നേ 

പാപികളെ പിഴ്ചങ്ങി 
പേ പിശാചുകു ള്ള 
പാതാമ തീക്കുഴിയില് 

ഛട്ടിചീട്ടമേ നാഥാ നാശ 

തൃകൈ നീട്ടി നിനു വാക്കാത 
നല്ലേണം ശാന്തം അയ്യ്യോ 

ധ്രാഫികമെ. നി തള്ളല്ലേ ! 
മുഃഖക്കത പോവോലം 

ചുക്കാ൯ പിടിക്കേണമേ 
ദോഷം വരാതെ ഞങ്ങഗം 

മോക്ഷ നാട്ടില് ചേനീിടാ൯__നാശ 
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കയാല് -- ആദിതാളം 

പല്ലപി 

എന്തു ചെയ്യേണ്ടു ഞാ_നെ൯ജിവനാഥാ ! 
ചിന്ത കലങ്ങിയു_ ലന്നു താതാ !__ 
എന്തു ചെയ്യിടേണ്ടു ഞാ൯ 

ചരണങഞ്ങഥലം 

ഇത്ര നാമായിട്ടു_മിത്തിരിപോലുമെ൯ 
ചിത്തമതു ഗുണപ്പെട്ടിട്ടില്ലയ്യോ__ ഫ്ക 

൨ 

എന് പുണ്ടൃങ്ങഗ തിരു-മുമ്പിലലെപ്പാ(യി) 
തമ്പുരാനേ ; കാണ-പ്പെടിടുന്നയ്യോ._ പന്തു 

൩ 

[1 [ചി നിതിയെന്നെണ്ണി സ്വ_നീതി തന്നില് ചാരി 
പാതകനാജ്ാശ-പാതയിത പോയയ്യയോ__. 

നാശ 
ഫ്ര 



൪. 

കട്ളനെറ വാക്കു കേവട്ടുല്മം നന്നായ്യറ- 
ന്നില്ലേ നിനക്കു ഞാ൯-പൊല്ലാത്തോനായ_ 

യ്യോ--ഹന്തു 
൫ 

കര്ളസ്റമാധാനം. ഉ ഭജിലാക്കികൊണ്ടു 
നല്ലസുഖമായ്ക്കു- ടന്നു കൌണ്ടേനയ്യയോ_എന്തു 

൬ [യ്യൊ 
മരണത്തിശ വേരെട്ട_ത്തെറിയായ്കു,യാല_ 
മരണവികുമെന്നുഠമരുവീട്ടന്നയ്യോ __എ 

യ്യൊ- 
നാലെല്ലാം ഞാന് പതി൪-പോലെ കഴിച്ച. 
കാളിക്കത്തിടുടന്ന-നാഠംകഠംവരുന്നയ്യോ_ എ 

വ 

എല്ലാംകൊണ്ടും പിഷെ_ച്ചല്ലോയീപ്പാതകന൯ു 
നല്ലവാ ! നീയെന്നെ-തള്ളീടരുതയ്യോ _ എ 

൯ 

ഒന്നുമില്ലാ എന്നി-ലെന്നറിഞ്ഞേനിപ്പോഠം 
മന്നനേ! നി൯ പാദം-തന്നില് വീണീട്ടു. 

൧൦ [ന്നേ൯-എ 

നിശ വലമകൈ.കൊണ്ടു_എന്നെപിടിച്ചുനി൯ 
പൊന്നു ലോകം തന്നി-ലെന്നെ നടത്തുക 

എഡ്രതു 

൧൨൯ 120 
ആനന്ദഭൈരവി 

കുമ്പിട്ടന്നേനെ൯ ജീവനാഥനാം 
ദേവാദിദേവാ! 
നി൯ പാദപീഠത്തിങ.ത പാപിഞാ൯ 
ദേവാദിദേവാ! 

എന ദുഃഖം തിരുമുന്നില് ചൊല്ലുവാ൯ 
തീരെക്കഴിവപില്ലാതെനെറ 
നെഞ്ചടെക്കുന്നേ നാവു താഴ്ഠന്നേ 
ദേവാദിദേവാ ! 

അപ്പനേ സാത്താ൯പാപലോകങ്ങഗം 

തങ്ങ വാകലാലെന്നെ 

ചപ്പുന്നയ്യ്യോ കൈനീട്ടോ വേഗത്തില് 
ഭേവാദിദേവാ ! 

എന്നു തീന്നെനന്െ പാപനാററങ്ങഗം 

എന് തന്തയാം നിന്നെ 
വന്നു ചുംബനം ചെയ്യും ഞാനെന്നും 

ദേവാദിദേവാ : 

| 

൫ 

൧൩൦0 

വു 11:11:14141401: 

വിടുപിച്ചിടുകെന്നരികളില്നിന്നു 
ചെഴുപൈതലാമെന്നെ 
കഠിനപ്പോരില്ഞാ൯തമ നിരിക്ക._ 
ദേവാദിദേവാ ! [റേ 

ന്യായവിധിയില് കേററരുതയ്യോ 
രം ക്ഷിണനാമെന്നെ 
സ്യായമെനിക്കു നായകാ നീയേ 
ദേവാദിദേവാ ! 

എന്തപ്പാ ഭൂരെ മാറിപ്പോകുന്നു 
വേഗമണഞ്ഞു വരിക 

വെറുതനീറുമെന്നുള്ളില് ധൈധയ്യം ൫ 

ദേവാദിദേവാ ! 

ദൈവരാജൃത്തിനുപന്തിചേത്തെന്നെ 
പോററി പോകിപ്പിക്യെ൯ 
ദേവാ! നി൯പാദെ വീണു ക്കേഴ്ചനേ 
ദേവാദിദേവാ ! 

വന്ദനം നിനക്കെന്നും താതനേ 
നി൯ പൊന൯ചെവി തുറ. 

ന്നെന്നപേക്ഷ നന്! വേഗംകേഠക്കണേ 
ദേപാദിദേവാ ! 

130 ഖണ്ഡങ്ങശ 

ജിവനായകനാകുമേശുവേ 
പാപിയാകുമെ൯ യാചന 
കോപിയാതെ ന കേട്ടരുമൂ.ക 
ദാവിദ്രാജമനെഠ നന്ദനാ-- 

ആദരവററ പാപി ഞാനേശു 
നാഥനേയെ൯ സങ്കേതമേ 

ഭൂതലത്തില് നീയല്ലാതെനി_ 

ക്കാദരവായിട്ടാരുളള__ 

അപ്പനേ ! പാപി പിണു ക്രകുന്നു 

തൃപ്പാദം തുണയെന്നയ്യോ 
ഇപ്പാതകനെറ സങ്കടം കേഷക്കാ-- 

തപ്പുറം തിരിഞ്ഞീടല്ലേ-- 

പാപിയെന്നെന്നെ ചൊല്ലകിതനീയും 

പാപിയെ തേടിയല്ലയോ 

ഭൂവില് വന്നു നി൯ ജീവന് വിട്ടതു 

പാപികളി൯ സങജേതമേ !___ 



അന്നതതാവം 

ഉട്ഭം നിറി വരുന്ന പാപിയെ 
തജ മോ കൂപാകുണ്ണനേ ! 
ഉഭ്ഭങ്ങള റിഞ്ഞിട്ടന്നോനേയെ_ 
ന്നുടട്ട നിററലെ കാണുകാ__ 

തള്ള താനു മനന്നിട്ടമോ ചെടു. 

പിയെ കനിപുള്ജോനെ ! 
തള്ളയെന്നെ മറക്കിലം പൊന്നു_ 

തള്ളയാം നി മറക്കമോ £__ 

3 

പാദത്തില് വിണെ പാപിയെ തിരു. 
പാദത്താല് മെതിച്ീട്ടമോ ? 
പാദത്തിര വിണ പാപിയാം സ്റ്രിക്കു 
മോഭത്തെ കൊട്ടത്തില്ലയോ &__ 

[ച] 

സാത്താനായവനുഭ്ജില് തീയമ്പു 
ഏററവും ചൊരിയുന്നതാല്൯ 
ഏറാവും തളന്നീടടന്നേനിതാ 
ഏഠാവും കനിവൃുള്ജവാ !__ 

ത്തു 

ഖണ്ഡങ്ങശ 

ഥീ 

അയയ്യ്യാ ഞാനൊരു മഹഫാ_പാപിയാരകുന്നു 
നസറയ്ക്യനേ ! കനിയുക_മനുപേചനേ ! 

൧൩ ൧ 13] | 

൨. 
കൈകാത്തലനീട്ടന്നെ൯_ ഉ ഭളംഉ രുഷീ 
അയ്യയ്യോ കനിയേണമേ_മനുവേലനേ ! 

ട്ടന്നു 

൩ [ ക്കണ്ണ്ഠാല് | 
കരുണ നിറഞ്ഞവനേ 1_കരുണയി൯കട_ 
തിരിഞ്ഞെന്നെനോക്കേണമേവ_മന്ദവേലനേ 

രം യ്യോ 
മറിവുംചതവുമെന്നില്_അഴ്ഴകി നാറീട്ടന്ന_ 
തിരുമുന്നില് വരുന്നിതാ_മനുവേചനേ ] 

൫) 
പാതകംചെയ്തുതിന്നാ--യോടിയ കാല്ല. മിതാ 
നാഥാ : മടകീടടന്നേ_മനുവേലനേ ! 

നു 
എ മടിക്രടാതെ_പാതകമാകപെ 

ഞാ൯ 
[ % നാഥാ . ചെയ്യുപോയയ്യോ-മനുപേലനേ 

! 

] 9൭ യ്യ | മറന്നു നിന്നെ-മദിച്ച് നടന്നു ചെ | ഗലേണ്ണമില്ലാ പാപങ്ങ൦ം_മനുവേചനേ ! | 

മന്നാ 

7 

൮ നെറ 
നിന്നോടുനിന്നോടയ്യോ- തന്നേപിഴച്നി_ 
കട്ടന്റി൯മു൯ന ഭോഷം ചെയ്യേ൯_മന്വേല_ 

| നേ! 

്ി [൭ ചയ്ക്കാനു. 
 അലെല്പും വെടുപ്പംമഹാ- അതിക്രമങ്ങളും 
വിരഞ്ഞോടി മുഗംപോലെ-മനുവേലനേ ! 

ഥം 
ഇരുമൂംമറവിടവു_മിപയെ ചെയ്യുതിന്നായി 
തിരഞ്ഞു നടന്നേനയ്യോ_മന്ുവേലനേ ! 

൧൧ [ ന്നെപ്പോ- 
കാവിത്. നി വിലകിയ_കനിയെത്തിന്നുനി_ 
ലാവാനോടിയ പാപിവമനുവേലനേ ! 

൧൨ [ക്കൊന്ന. 
 ഹാബേലാം സോദരനെ_ അന്യായമായി. 
പാപിയാം കായ൯ ഞാനേമനുവേലനേ ! 

൧൨൨ മവ൮വനെ 
[ സോദര൯യോസേഫിനെറ-കണ്ണ്ി൪ കണ്ടു_ 

 ഘാതകനായ് വിറേറാ൯ ഭൂതാ൯_മന്പേ_ 

ലനേ 

൧൪ [കുട്ട 
നല്ലവാ ! യെഠിഫഹോവി൯-ശാപവസ്തുക്കാം. 
കള്ളനാഖാനും ഞാനേമനുവേലനേ ! 

൧൫) [ഥെ ഞാ൯ 
നിന്നെ കൊല്വതിന്നായി_തന്നേ ശിശുക്ക_ 
കൊന്ന ഫെരരാദാവയ്യ്യോ_മനുവേലനേ ! 

ഹോണ്ഠ 
നിന്നെ തലകീഴായി തളള വാനായിട്ടയ്യോ ! 
നന്നായ്കുതിന്നോ൯ ഞാനേമനുവേലനേ ! 

൧൭ [ത്തി 1 
ഉററസ്റേഫിത൯പോലെ_തങ്കമുഖത്തില്, മു. 
ദുക്ടകായ്ക്കിലേറാ൯ ഞാനേ_മറാവേചനേ ! 

വ 
 ഭന്നുരുവല്പയെണ്ണ.മില്ലാതവണ്ണുമമയ്യ്യോ 
നിന്നെ തഭജിയോന്൯ ഞാ0േേമനുവേചനേ ' 

൧സ് [ഫി ഞാ൯. 
മന്നാ:ദ്രോഫങ്ങളെ ല്ലാം-നന്നായ്യെ്യുദ്രോ_ 
നിന൯ മുന് വീണേ൯ കനിക_മനാചേചനേ ] 

1. ഘാതക൯ കൊലപാതക൯. 
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൧൩൨ 

2:11:247434 01: 

ഉശേനി 

എന പാവം മാ പാപം മാ പാപമേ_പരനേ 

ബമ്മാനുവേലേ ക്ഷമിക്കേണമേ 

ച്ചരണങ്ങഥം 
തൃപ്പാദത്തിദ്കത വിണു കരഞ്ഞിടുന്നേ൯__എഏന്നെ 
തിരിഞ്ഞു നോകി ന്! മാപ്പു നല്ലിടുക 

ഉചരിപ്പതിനു വാക്കു തോന്നുന്നില്ലേ__നാഥാ 
ഉള പാപങ്ങഗക്കെല്ലാം ഞാ൯ അടിമയായേസ 

ആശ്വാസം ജല്ല ഏതും അ൯പനീശോ---എന്െറ 
ആവലാധി കേഠംക്കേണമേ രക്ഷിതാവേ 

ചത്തവരെ ജീവിപ്പിച്ച യേശുനാഥാ---നിനെറ 
ശക്തി കുറവായിട്ടില്ല രക്ഷകനേ 

4; കരയേണ്ട ?” യെന്നു ചൊന്ന യേശുനാഥാ__നിന്െറ 

കുരിശിങ്കല് വന്നിടുന്നു കൃപ തരിക 

നിനക്കു നി൯ പാപങ്ങള് ഞാ൯ ക്ഷമിക്ു---എന്നു 
നീ കല്ലിചീടെണം നി൯ ദാസനോടു 

നിവ്ൃത്തിയായെന്നുരച്ച ദിവൃവായാത---മഹാ 
നിവ്ൃത്തികെട്ടയെ൯ പാപം പോക്കേണമേ,. 

പല്ലപി 

ആഭിപിതാവിസ അരുമ കുമാരാ 
ആധികഠം തീത്തരുംം അനുദിനമടിയരിര 

ച്ചരണങ്ങഥം 

കാണാതെപോയോ_രാടിനെ പോലെ 

കാടനേകം കി വലഞ്ഞേ൯ ഞാ൯ 

ആട്ടകളിനു നല്ലിടയനേ യേശു 

തേടണമേ ഏഴ പാപിയാമടിയനെ-- 

അപ്പേറും താത൯ ത൯_അരമന വെടിഞ്ഞു 

അഫംകരിച്ച് ദൂരം പോയേ൯ ഞാ൯ 

പെഠിയനാം പേയീ൯ കണിയതിത കുടുങ്ങി 

അറിവില്ലാ ഉൂഗംപോലെ ഭൂരിതവഷി അലഞ്ഞേസ--- 

അബ്ബാ പിതാവേ പൊടഠുക്കയെ൯ പിഴകഠം 

അപ്പാ പൊഠുക്കെണം എ൯ പിഷകം 

തപ്പാഭമെയെന്നും ശരണുമേ താതാ 

ഇപ്പാപി പേരില് കടാക്ഷമിക്ു കരുണയോടെ 

132, 

ആ 



അന്ുതാപ്പം [2] 

എന്മേല് കനിഞ്ഞിടെണമേ തോടി __ ആദിതാളം 
ദേവദേവനേ__-എന്മേത 
യേശുനാഥനേ---എഏന്മേശ പല്ലപി 
മാനദുവേലനേ-_ഏഎനേര- ഒിവജലാശയമേ-_കൂപാകരാ 
കം; ദേവക്കമാരദേവാ 

൧ തന്മഫിമ വെടിഞ്ഞ. 

ങ്ജിമഹിതലെ വന്നു 

എന്മേലലിഞ്ഞ ഭാവി 
ദിദ്കനേ പാപിയാം__ എസ 

൨ പൊന്നി൯ തിരുമേനിമേ_ 

ലെണ്ണമില്ലാതടികഠം 
എണ്ണമില്ലാത്തെ൯ പാപ 
ത്തിന്നായ്യ്ലോണ്ടോനേ നാഥാ__ എ൯ 

൨. തങ്കക്കിരിടം ശിര. 
സ്സിങ്കത പാപിക്കു ച്ചുടാസ 
ശമ. ക്രടാതെയൊരു 

മുഠംമൂടി ധരിച്ചോനേ__ എ൯ 

രം ആദാമി൯ മക്ക മരി- 
യാതിരിപ്പാ൯ പൂതിയ 
ആദാമയ്ക്കുന്നു മര_ 
ണാധികലൊഴിച്ചോനേ__ ൯ 

൫ നിചനാമെനിക്കായി 

ന്! ചൊരിഞ്ഞ രക്തഥ്! 

നീചഫ്ുദയം തന്നില് 

നീ തളിച്ചിടടപാനായ്__ എസ 

൬ നിന്നെ മറുത്ത ശിമോ൯ 
തന്നെ കൈകൊണ്ടല്ലോ നി 
എന്നപോലെന്നെയും ചേ_ 
ത്തിന്നനുഗ്രഹിപ്പാനായ്__ എ൯ 

൭ നിന്നടുക്കത വന്നാലോ 
എന്നും തള്ള കയില്ല 
എന്നു നി൯ വചനത്തില് 
ചൊന്നവണ്ണ്മിന്നു നി__ എ൯ 

൮ 1അമ്പിയലുന്ന യേശു. 
തമ്പുരാനേ ശരണം 
നിമ്പാദങ്ങളില് വീണു 
കുമ്പിടും മാപാപിയാം__ എന് | 

നു 

1. അമ്പിയലുന്ന സ്നേഹം വദ്ധികുന്ന. 

ച്ചരണങ്ഞങാഥം 
2പാവനഭാവനാ-പാപനിപാരണാ 

ചാവിനെ വെന്ന പരാ_കൂപാകരാ__ ജീ 

൨ 

ഭൂനരപാലകാ-വാനലോകാധിപാ 
ആനന്ദവന്ദിതനേ_പാപികളി൯__ ജീ 

൩ 

പാതകമാകവെ-മോദമായ് ചെയ്യതു 
താതനേ നീദയവായ്-മോചിക്കെണം__ജീ] 

ര 

പാപികളാക്കഥീ-ദാസരിലാകെ നി൯ 
ആവിയെ നല്ലിടുക-കൂപാകരാ__ ളക്! 

൧൩൬ പല്ലപി 136 
വേറൊരാശ്രയമില്ല പാപിക്കി_ 
ഞ്ങേറെയും ഭയം യേശുവേ_നിസെറ 
കരുണയാരു എന്നെ തിരിഷുരക്ഷിപ്പാ൯ 
ശരണും ചൊല്ലുന്നേ൯ യേശു൨േ__ 

ചരണങറം 
൧ ഏദ൯തോട്ടത്തിഅ ആദാം തിന്നൊരു 
പാദപഫല പാതകം 
മേദിനി വിട്ടൊഴിഞ്ഞു പോകുവാ൯ 
ട്തയൂപേററ ദയാപരാ__ വേറൊ 

൨ നിന്മുറിപില് പൊഴിച്ച രക്തത്തില് 
കന്മഷം കുഷ്ഴുകേശുവേ 
തിന്മയില് മുതനാം ഏനിക്കു നീ 
സന്തതം തുണുയ്യക്കേണമേ__ വേറൊ 

൩ സ്വന്തതാത൯ മാതാലുമന്തികെ 
ന്തോരാശ്രയം തന്നീട്ടം 
അന്ത്യകാലത്തില് നീയല്ലാതൊരു_ 
ബന്ധുവില്ല ദയാപരാ__ 

നാ 

വേറൊ 

2, പാവനഭാവനാ ൭ പരിശുഭ്ധചിന്ത 
കളോടു ക്രടിയവനേ! ടം പാദപം 
വൃക്ഷംം 

ന്യത്തത്ത്തെി 



0 0റോരര്ധനറാ; 

ര. ബന്ധുനീയല്ലാതെത്തു മാനുഷ൯ ചേതസ്സില് കൃപയുണ്ടായി 
സ്വന്തമായിട്ടകില്ലഫൊ നാശം അണയാതെ കാത്തു 
നൊത്തു വെത്തുരുകുന്നു ഞാ൯ നീയേ ചിത്ത ചഞ്ചലം അടകി 
സന്തതം തൂണെയഷ്യ്കേണമേ__ വേറൊ ചേക്ക സല്ബുദ്ധി വരുത്തി__ 

൭൫ ഭോക്കിയെങ്കിലു._ഭയശുവേ നിന- ൨ വൈരിയാം പിശാചിനോടും 
ക്കെ സൂൃതസ അടിയാനിതാ 

ശിത നിന വലഭാഗം തൂങ്ങിയ 
ുക്ജൂനിത കനിഞ്ഞില്ലയോ (__ പവേറൊ 

കായമോഫാദികലോടും 
പോരതിത മടങ്ങിയ ടി. 

പെട്ടുപോയി ഞാ൯ 
അടിമയെ ലോകക്കൊഴിച്ചോ_ 
രുടയ തമ്പുരാനേ നല്ല 

ഇടയനേ! ഒരേഴയാടാം 
അടിയനെ കണ്ണാക്കേണമേ__ 

൬ മുരിതകാരണം തിരുവടിയെന്നെ 

ഒരിക്കലും കൈവിട്ടിടല്ലേ 
ദുരിതം നീക്കുവാരു കുരിശില് തൂങ്ങിയ 
സവ്വ ജീവദയാലു൨വേ__ വേറൊ 

൩ എണ്ണ്ണമററ പാപങ്ങ൦ം ഞാ൯ 

ചെഡൃയവയാകെ പൊടുത്തു 
വുണ്ടദൃവാനു ഏകനേയെന്നെ 

൧൩൭ 137 പുണ്ടൃനാക്കെണം 
നിന്നടിമ ആയിട്ടമോ- 
രുന്നതി എനിക്കുണ്ടാവാ൯ 

പല്ലപി നിന്നടി വണങ്ങി നിത്വം 
വന്ദനയെ ചെയ്യട്ടന്നേ൯--- 

ശങ്കരാഭരണം __- ആദ്താജം 

യേശുവേ ! കരുണാസനപ്പതിയേ-നക്ഷം 
തിരിയും എനെ. വീണ്ടുകൊം 
യേശുവേ! കരുണാസനപ്പതിരയേ ! 

ച്വരണങ്ങഥം 

ക ഭൂതലത്തിത നിയൊഴിഞ്ഞു 

നല്ലവരുലകില് ആരും 
ഇല്ല നിയൊഴഷിഞ്ഞു സവ്ൃ 

ൽ 
വല്ലഭത്വമുമ്മവനു ന 

അല്ലയോ € ദേവാ: 

കൊളട്ളരുതാതുട്ഭതെന്നില് 

തള്ജിനീക്കി നിന്നുടൈയ 

നല്ല നല്ല ദാനങ്ങലാത് 

ദാസന് എനിക്കാദരവു 
കണ്ടതില്ലാ ഫാ. സകല 
മണ്ഡലാധിപാ ] ഉ ഒജലഭരിക്ു എനെറ--- 

(വുടനസ്ഥഠ് 

പ്രതിഷ; 

൧൩൮ മുഖാരി ആദിതാജം 1345 

വി പവി 

൯ കാന്തനിവ൯ തന്നെ_ശങ്കയില്ലഫോ : നിണ്ണയം 

അനുപളൂപി 

1 ചെദ.തിരവ൯ പോത കള ങ്കമററിത്ര കാണു ന്നെന 

1. ചെജ.തിരവന് ൭ സ്യ്യ൯. 
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ചരണങ്ങാം 

൧ ക്രരിരുമളില്ലദിച്ച കതിര൯_പാപകുഠകഠം 
ത്രുവാനായൊഴിച്ച അധിര൯_അന്ദതപിക്കും 
നേരം പാപികഠംക്കേററം മധുര൯_പരിശയക്കു 
നേരുത്തരം കൊട്ടുത്ത ചതുരസ 

കാണാതെപോയുള്ളാടടകഠം_തേടി നടന്ന കാലുകഠം 
തന്നിലേററാണിപ്പാടുകഠം-കണ്ടിതാ ഞാനിപ്പാട്ടകഠം 
കൈവിലാവിലും__ എ൯ 

൨. മുടി പണ്ട കോലാലടികഠം_ഏററതാലിതാ 
വെണ്ടമനെററിമേലുള്ജ വട്ട് കഠം അളവില്ലാത്ത 
നന്മ നിമിത്തം ലോകക്കുടികഠം-രക്ഷപെടുവാ൯ 
തന്യേത കൊരടാവാലുഭഭടികംം 

കൊണ്ടെ പാടുകളു.ണ്ടിതാ-ചാവിന് വിക്കമുഠ്ംകൊണ്ടു താ൯ 
ചത്തു ജീവിച്ച്കൊണ്ടെതാല്. ചാകാത്ത മേനി കണ്ടിതാ 
അല്ലയോ സഖി! !__, എ൯ 

൩ എന കാന്തനുടെ തിരുനാമം-സുഗന്ധം രൂ കു. 
ന്നെ ലേശുന്നു തസെറ ധാമം അതിനാല് ഞാനും 
മതിം പോലെ മേവുന്ന ക്ഷേമം_എനിക്വനെവ 
ചെങ്കോലിന൯ു കീഴില് പുതുനാമം 

തന്നാനെനിക്കു മന്നവ൯മണ്ണ്ണില് മന്ദവായ്ക്കന്നവ൯ 
വാനലോകത്തെഴ്ടന്നവ൯_എനിക്കു കാഴ്ച തന്നവ൯ 
ഇതാ കാണുന ലം 

റി തമ്കലുള്ള നിറം ചൃവപ്പും- വെണ്ടയും തല 
തങ്കം കുന്തജമോ കറപ്പം_ലക്ഷംപേരില് ക. 
മ കകമാറവരെറ മമതിപ്പും-തനി ക്ഷണ്ടിതാ 
തങ്കണ്ണ്ൂകഗം പാലിത കുമിപ്പം 

തണ്ണ്ിരതോട്ടിലിരിപ്പുമറ-യുള്ള.- പ്രാകകോടൊപ്പമായ് 
തെറ കവിം സെരരഭ്യമാം-വശ്ശത്തടത്തിന്നൊപ്പമായ് 
കാണുന്നു സഖീ !_. എ൯ 

ര തന്നധരചെമ്പുവില്നിന്നു_നല്ല മൂഠു തൂ_ 
കുന്നു രത്നം പതിച പൊന്നിന൯_മോതിര കൈകറം 
തന്നുദരമോ നീലരത്നം-അമക്ക്ിിയൊപ്പം 
നന്നായിട്ടാനഭ്ടന്തം തന്നേ 

തങ്കച്ചോടിത നിറൂത്തിയ-വെങ്കല്ത്രൂങ്കാലിങ്ങെത്തിയ നേരത്തു ശ്രൂലാമെത്തിയാം-ഞാ൯ വീണു തൃകാത മുത്തിയെ 
സന്ദേഹമില്ല__ 

എ൯ 
൬ തന്നുടെ രൂപം ലബാനോനെ_ദേവദാരുക_ 

മെന്നപോലെ ശ്രേഷ്ടപുമാണെ_പായോ മധൂര_ 
മെന്നുവേണ്ടാ തങ്കലെല്ലാമെ_ഓമനം തന്നേ 
തന്നുടെ വാക്കെനിക്കു തേനെ 

ലം 

1, കുതിര൯ ട സൂഷ്യ൯. 8, ധാമം _ പ്രക്രശം. ക തിങ്കഠം ചനദ്ര൯, 



[1 

അതില് മൊഴിഞ്ഞപോലിതാ-കാണുന്നേനിവനെ മുദാ 
എന്നുടെ പ്രിയ സ്നേഹിതാ !- വന്നാലും വേഗം ഞാനിതാ 
സ്റ്റേഫാത്തയായെ__. 
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൧൩൯ 

പല്ലവി 
യേശുവി൯ പക്ഷത്തില് നില്ലേ൯___-അവന്൯ 
എന്നെക്കുറിച്ചു മരിഷ്യയിത്തല്ലോ 

ചരണങ്ങഥം 
എറെ ലോകങ്ങളെക്കാമു.ം-വില 
ഏറിയ രക്തം ചൊരിഞ്ഞെനികായി 

പാരെങ്ങും ത൯ രക്ഷ നേടാന് പെട്ട 

പാടി൯ ഫലം കണ്ടു തപ്യനാവാനായ്-യേ 

പ. 

ര പിശാചിനെറ കൈയില്.-_വിട്ടു 
കൊട്ട്ക്കാതെ റ്റുവിശേക്ഷമാഗ്രരത്തിലാക്കി 
പേരിമ്പം ജീപനും നല്ലി നില 
പിഴെക്കാതെ കാത്തു രക്ഷ്മിക്കുന്നതാല് ഞാ 

൩ ന-.യേ 

ലൌകികം സവ്ൃവും തടജി__സ്വസ്ഗു 

ലോകത്തിലൂഭഭള തെറ ഫിതംപോലെ 

ഭൂഗോലം എയും ആപവപോല.ം-__തമരെറ 

പൊന്നായപാദങ്ങഗനോക്കിനടപ്പേസ-യേ 

രം 

കാണുന്നവരും കേഷപോരും---യേഷു 

കത്തനാലെന്നെന്നെ വിശ്വസിചീടാ൯ 

നാണിക്കാതെ നടക്കും ഞാ൯--യേശു 

നസറയ്യ്യനെ എ൯ ശരണംഎന്നേക്ടം--ര്യ 

൧രാ0 14.0) 

കയാല് -- ആദിതാഒം 

പല്ലപി 

ഇന്നും എന്നന്നേക്കും യേശു മതി 

യേശു മതി എനിക്കു 

002812൧710 

അനുപല്ലപി 

എന്നും മാറഠാതിരിക്കുന്ന ദൈവസുത൯ 
യേശു രക്ഷാകര൯-ഏകരാജേശ്വര൯ 

ച്ചരണങ്ങാം 

തന്നുടെ ഉന്നതത്വം-ത൯ രാജസം 

തനു മഫാ ശക്തിയതും 
തന്നേ തന്നെന്നെ താന് വീണ്ടുകൊണ്ടെ കൂ 
സത്ൃനില മഫാ സ്നറേഫവും കണ്ടു ഞാ൯- 

൨. ഇന്നും 

പാരി൯ ഇമ്പങ്ങലെയും-നിസ്സാരമാം 
പാരിന൯ മഹിമയെയും 

ര ചതിയനാം പേയി൯ കണികളാം 
കൌശലമോഫങ്ങലെയും വെദുക്കുന്നേ൯ 

൩... ഇന്നു൦ 

എന്നെപ്രുതി ഇറങ്ങി-തന്നെ ബലി 

യേശുനാഥ൯ കഴിച്ച 
എന്നുടെ മുന നടന്നെന്നെ നടത്തുന്നു 

യേശു മഫാ ഗുരു വേറെ. ആരും വേണ്ടാ- 

രം ഇന്നും 

വിട്ടീടടന്നേ൯ പിശാചി൯-നാനാ വിധ 
വൃത്ഥ വഴികമെ ഞാ൯ 
കിട്ടണം ഏററവും മാഫാത്മൃമായുള്ള 

ക്രിസ്മേശുവാം മഫാ മുത്തെനിക്കാകയാത-ഇ 

141 

ഏകതാട്ം 

പല്ലപി 

൧൪൧ 

ഇംഗ്ലീഷ് 

നീയൊഷികെംനീയൊഴികെ ആരുമില്ലീശോ 

അനുപല്ലപി 

മസ്ററഫമയമേ വിശുദ്ധി നീതി നിറവേ 



പ്രതിഷ്ട 

ച്രണങ്ങധം 

ഥേ ശു 

നീയെന് രക്ഷ നീയെസബന്ധുനീഎനികാ- 
നീഎസ൯സ്വന്തമായിവന്നതെ൯ മഹാഭാഗ്യം 

൨ 
എന്നും എങ്ങും യേശു നീ എന്നോടു ക്രടവെ 
അന്നിരുന്ന ശക്തി കൃപയോഴു വാഴ്ചന്നേ 

൩. [നിക്കു 
ജഴിവനെക്കാഗം നീ വലിയോ൯ ആക്കുന്നെ_ 
ഭൂവില് അറിവാനു നിനക്കു തുല്യം മലറില്ലേ 

ര 

തന്നു സപവ്വവും എനിക്കുവേണ്ടി നീയല്ലോ 
നിന്നരുമ നാമം അടിയാനു സമസ്തം 

൫ 

മംഗലമേ എസ ധനമേ ക്ഷേമദാതാവേ 

ഭംഗമില്ലാ ബന്ധുവേ മഹാ ശുഭവാനേ. 
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താരാട്ട---ആദിതാളം 
൧ 

സ്റ്റേഹമാമേശുവേ_സ്സറേഹമേ നിറവായ് 
സ്നേഫം നിനുമൊഴി ക്രിയയുമെല്ലാം 
സ്നറേഫം സവ്വവുമേ 
സ്സേഫിച്ചേശു എന്നെ_ചോരയില് കഴഷ്ട്കി 
സ്റേഫമാം താതനു ഏന്നെയാചായ്ക.. 
രാഭനാക്കിയല്ലോ 

൨ 

ഇയ്യലകാധിപ൯ കഞ്ടകുരുടാകി 
ആയതാരു ഭംഗി രൂപവുമില്ലാ_ 
തായി നി എനിക്കു 
ദൈവാത്മാവെന്നുടെ കാഴ്ചയെ നല്ലി 
ദേവസുതനപ്പോഗം എനെ കണ്ണ്സിനു 
കൌൂകമായ്്കുന്നു 

൩. 

ഭാസവേകുംപ്യണ്ട_ദേവകുമാര൯ 
യേശുദേവാ വിശ്വാസികഠംകും നീ 
വിലയേറിയപവഷശ 
ആയിരങ്ങളുടെ ആയിരങ്ങളിം 
അതിസൊന്ദയ്യവാനാകുമേശു 
ദേവന് നീയല്ലയോ ? 

ം 

രം 

നീയല്ലാതാരുളള ?_സ്വഗ്ലമാം ലോകേ 
നീയല്ലാതില്ല ഭൂപിലാരും ഞാ൯ 
ഇച്ഛിക്ുത്തകവ൯ 
ഹാ മനോഫരനു നീ.മാധുയ്യവാ൯ നീ 
ഹാ മഹാ ശുദ്ധനെന്നുടെ പാപം 
ആകെ നിക്കിയവന൯ു 

൫ 
നിറവായ കൃവ-ഘഏണ്ണമാം സ്നേഫം 
നീതിയുല്കൂക്ടശ്രേഷ്ടതകമോ. 

ടുമമതേശുവേ നിന [വന താന്. 
മലേ൯ സ്രഷ്ട്രാവിവ൯ താ൯_എ൯ കത്താപി_ 
കന്നെ സൃഷ്ടിച്ച രക്ഷിച്ച നിത്യ 
ജീവനു തന്നതിവ൯ 

ന്ന 
സവ്വനാമങ്ങശ ക്കം-സവ്വവസുവിന്നും 
സ്വ്ൃസ്തക്ക്ിക്കം മേലായിന്നെ ഞാ൯ 
സ്റ്റേഹിച്ചിട്ടം നാഥാ 
സ്തോത്രമേശുവിന്നു_താതന്നും സ്തോത്രം 
സ്ലോത്രമെന്നാശ്വാസപ്രദനുമെ 
തആമേന ഫല്ല്േല്ലയ്യയാ. 
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കണ്ണാടകം--ആദിതാഭം 
ഖണ്ഡങ്ങള് 

എന്മെൌ ജീവകാലം ഞാ൯ 
നന്നും നിന്നെ കിത്തിപ്പാ൯ു 
നിന്െറ മുമ്പില് കാഴ്ചയായ് 
നേന്ിതാ വെച്ചിട്ടു ന്നന 

ഥ 

എസ്െറ കൈ നിന സ്നേഹത്താല്. 
ഫഹന്നും നഡ് ചെയ്യട്ടെ 
നിന്റ പേക്കെനു വാദങ്ങംം 
നിഷ്ടയോടങ്ങോടട്ടെ 

നിനെറ സ്യോത്രം മാത്രമെ 
എന സംഗീതം ദൈവമേ 
നിന്െഠ വാക്കു മാത്രം ഞാന 
നന്നും സംസാരിക്കെണം 

എന്റ പൊന്നും വെള്ളിയും, നിന്ദെറ സ്വന്തം ആകട്ടെ 
ഒറ ബുദ്ധി പ്രാപ്തിയും 
നിന് യത്നങ്ങധംക്കാകട്ടെ 



൫0 

൫ നിവെറ ഇക്കും എന്നുമേ 

എന്െറ ഇക്ടടം ആകട്ടെ 
നിസെറ വാഷ്ഠയയെന്നുമെ 

എസെറ നെഞ്ചിത ആകട്ടെ 

൬ എസെറ എണ്ണ സ്നേഹവും 
നിന്നില് ആയി തീരട്ടെ 
ഞാസ അശേഷം നിതൃവും 
നിനെ സ്വന്തം ആകട്ടെ. 

| 

| 
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മണിരജ്ം--ആദിതാടം 

യേശു അല്ലാതെ വേറൊരു രക്ഷക൯ 

ഇ ഫത്തിലുണ്ടോ പറവാ൯_മനമേ! തന്നില് 

ആശ്രയിചീടുന്നവരേവരും-തിരുകൂപ 

അനുഭവിച്ിടുന്നുവല്ലോ-മനമേ . 

൨ 

വല്ലഭപര൯ താ൯ പരിശുഭ്ധപര൯ താ൯ 

മഹഫത്വപരാപരന൯ താ൯-_മനമേ . പാപം 

ല്ല സ്വല്ലവ്യം " നരദേവനാം-യേശുവിരു 

ഇവനല്ലോ നമുക്കു ഗുരു-ഥമനമേ . 

൩. 

തിരുമൊഴി അനുസരിച്ചിടുന്നതെല്ലാം ശുഭം 

തിരുനടപ്പതിശ്രേഷ്ടം-മനമേ : തനെ 

തിരുവടി പിത്തുടനീടടന്നവ-ക്കേവക്കും 
മചരും മോക്ഷാനന്ദമേ-മനമേ 

രം 

ദ്രയകെട്ട പേ ജങ്ടു നരരെ പാതാളത്തില് 

ചതിച്ച കൊട്ടോടുന്നതു--മനമേ --കണ്ടു 

ദയം കൂപം സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ പരസവന്നു 

സതൃവേദം അരുളാ൯-മനമേ : 

൫) 

പാപികളെ ഏല്ലാം നാശം ചെയഴ്യിടുവാ൯ 

വല്ലഭ നീതി നില്ലേം_മനമേ ! പരി- 

താപത്തോടെ അവതാരം ച്െയ്യാസപര൯ 

.ശാപം തന്മേത ചുമപ്പാ൯-മനമേ 

൬ പ്രക്തം 

നരകെല്ലാം വേണ്ടി ത൯ പരിശുദ്ധ ജഡം 

ജീപനും ബലിക്ഴിചാ൯-മനമേ :-- ചത്തു 

തിരിഷയിത്തെഴ്ുന്നു ത൯ തിരുകൃപ-തേഴു-- 

ചേരും മോക്ഷാനദ്ദത്തിത-മനമേ! 
[ന്നോ൪ 

൧ 

| ൧൪൭൬ 

മിട: 

145 ഥരാ൭ 

ഇംഗ്ലിഷ് _- ഏകതാജം 

മഹത്വ(പ്ര-ഭ മരിച്ച- 

വന കുരിശെ-പാത്തേസ 

ഇ ഫത്തി൯ ലാ-ഭം ഉയച്ച 
ഫീനമെന്നെ-ണ്ണന്നേ൯ 

എ൯പര൯ യേശു മരിച്ച 
തെന്നും ഞാ൯ കൊണ്ടാടും 

ഇ൯പമിങ്ങു-ളജവ വിട്ടേസ 
യേശു രക്തം-നേടാ൯ 

ഖേദം, അ൯വുൃംം തന്മൂറിപു- 

തോറും ഒഴ്ട- കുന്നു 

വേദനാ മും ത൯ മഹത്വ 

വന്മുടിയാ--കുന്നു 

ദിപൃപക്ഷം-നേടുവാ൯ 

എസ_ജീവ൯ ദേഫി-യെയും 

സവ്ൃൃസ്വത്തി-നെയും ഏലി. 

ക്കുന്നു ഞാ൯ ഛൃ-ന്നെയും 

ഏകകത്താ-വാം ക്രിസ്മുവി൯ 

ക്കുരിശതു-മാത്രം 

ദേഫിയുജ്ജ- കാലം എല്ലാം 
എ.ന്മഫത്വ-സ്പലോത്രം. 

പല്ലപി 140 

അടിയാനിര വാണീടുക 

അരുമ രക്ഷകനേ ! 

അനുപല്ലവി 

കഠിനപാപിയാം എന്നി ത 

കരുണ നിറഞ്ഞവനേ !-_- ്അടി। 

ചരണങ്ങഥം 

അന്ദതാപത്താത എന്നും 

ആകെ നന്നായിളകി 

കനിപേഴും നിന്നാത്മാവാര 

കളങ്കം ബോധമുണ്ടാക്കി- 

തിരുകക്ടപ്പാടാത എസൈറ 

ചിത്തം നന്നായിളക്കി 

തിരരക്തത്താത എന്നുഭ്ളം 

ചെമ്മെ ശുദ്ധിവരുത്തി 



& / 

൬൩ ചതിയരാം പേക്രുട്ടരെ 
തല്ക്ഷണം ദ്ദരത്താക്കി 
അതിവിശുദ്ധാത്മ൯ന് നെഞ്ചില് 
അകലാതെ പാസമാക്ി--- 

൧൪൭ 

കൌശിക -- ആദിതാഒം 

പല്ലപി 
സ്വന്തം നിനക്കിനി ഞാ൯ 
യേശുദേവാ !-പാപ 

ബന്ധം നീക്കെന്നിര നിന്നൌ 
പ്രിയനാഥാ ! 

ചരണങ്ങാം 

൧ സന്തോഷമെന്ന പേയി 
വഴി നടന്നേ൯_ അതു 
ചതിവെന്നുണന്നു നിന്നോ. 
ടട്ടത്തു വന്നേ൯ 

൨ ഇമ്പം പാവം തരുമെ- 

ന്നഴിഞ്ഞു ചെഡ്യ,൩..അതു 
ഏഗെ തുമ്പം തന്നതാല് 

ഭയന്നു പന്നേസ 

൩ ലോകം തൂണെക്കമെെന്നു 
ചേന്ിരുന്നേ൯_ അതിരു 
ഒട്ടം സ്ഥിരതയില്ലാഞ്ഞോ_ 
ടിവന്നേ൯ 

ര: കായം ബലം സുഖവും 
കരുത്തില്വെ ച൯-ഇതി൯ 
കാഷ്യയനിതൃമെന്നി- 
താ വരുസ്നേ൯ 

൫ ദേഹം ജീവനും നിന്ദൂ൯ 
കാഷ്ടവെച്ചേ൯- ഇനി 
ചെയ്യേ നിന്തിരു മനം 
പോലെ നന്നും 

൬ ശക്തി പ്രാപ്തി ധനവും 
കാഴ വെച്ചേ൯_തിരു 
സന്തോഷം നേട്ടവാ൯ ഞാ൯ 
അടുത്തു വന്നേ൯ 

81 

താങ്ങി നടത്തേണാം ൪൨ 
ക്ഷ കത്താവേ! പാരം 
തളനിതാ വന്നീട്ടന്നേ൯ 
ഭയവാ0േ 

147 ഥരാവൃ 148 
(€ മായയായ ലോകം സ്വയവും ? 

എന്നപോലെ. 

പല്ലപി 

മര്ൃനായി ദൈവപുത്ര 
ചൊന്നപോല! ഞങ്ങളും 
സതൃമായ് ചൊല്ലീട്ടവാ൯ താ 
നിന കൃപയെ ദൈവമേ 

ചവരണഞ്ങാറം 
ദൈവത്തെ സ്സ്റേഹിപ്പപക്കു 
വ്യാപരിക്കുന്നു സദാ 
സപ്വച്ും നന്മഷ്ലണ്രായ് ദൈപ_ 
ഇഷ്ജംപോലാകട്ടെന്നു , 

സ്വന്തമായില്ലൊന്നുമെങ്ങം_ 
ക്അജ്ളതെല്ലാം ദാനമേ 
ഏന്തു താസ ഭൈ വമെട്ടത്താല് 
ഇ ജഇംപോലാകട്ടെന്നു 

ദുഘടങ്ങളാത നിറഞ്ഞ 
മാഴ്രറെ സഞ്ചരികില്ും 
സ്വഗ്ല വാഞ്ഛയോടെ ദൈപ 
ബക്ജംപോലാകട്ടെന്നു 

കക്ഷപ്പെട്ടലകിലും 
നല്ലിക്ൂ൪ വേപെട്ടിടിലും 
തുഷ്ട്ടിയോടെ ദൈവമേ നിഷ 
ഇക്കം പോലാകട്ടെന്നു 

വാനടൂത൪ നിനെറ ഇഷ്ടം 
ഒ5നമെന്ന ചെയ്യുമ്പോഠം 
മാനവര് ചെയ്യേണ്ടമേ നി 
ഇക്കുംപോലെല്ലാററിലും 

താത ഹിതം ചെയ്തതു നര 
ഭക്ഷണം പോല് പൂത്രനു 
താതനേയെല്ലാററിലും നി 
ഇക്കുംപോലാകട്ടെന്നു 

6 



[(ം] കൂട്്നീരോടിജപത്തെ 
മണ്്ണിത ചൊല്ലി തീന്ന പി൯ 

വിണ്ണുവരോടൊത്തു ദൈവ-- 

ഇഷ്ംപോലാകട്ടെന്നു. 
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സവ്യപും കാഴ്ച വച്ചേശുവി൯ പാദത്തില് 

സാഷ്ടാംഗം വീണങ്ങു വന്നിചീടുന്നു ഞാ൯ 

സവ്വ നിനവുകമു.ം-എ൯ വാക്കും 

സവ്വയ ക്രിയകാഠം ക്രടെയും തന്മുമ്പിത 

ക [വും 

എ൯ദിനം മുഴുവനും നിമിക്ഷങ്ങശ അഖില. 

ത൯തിരുമുമ്പില് ബലിയായ്ഞാ൯വെക്കുന്നു 

കരങ്ങാം നിന്നാജ്ഞകടെ-ചെഴ്യങ്ങു 

കാലകഠം നി൯ വഴിയില് ഓടട്ടെ 

൩ 

മമ കണ്കഠം യേശുവെ മാത്രം നോക്കിടട്ടെ 

മോദമോടേശുവി൯ സ്തൂതി പാടട്ടധരങ്ങഠം 

മററുള്ള കാഴ്്യയെ ഞാന്൯- വെടുത്തു 

മറെറാരു പാത്തകളു.ം വേണ്ടാ ഥെ 

& രം 

അഴകിനെ വിലമതിചീടുന്നു ലോകക്കാ൪ 

തഴുകുന്നു ഐം പൊടി ധനം കിത്തിയും 

ഇമ്പങ്ങഠ വെടുത്തിടുന്നു-ഞാനേഠം 
നമ്പ്യന്നെ൯ രക്ഷകനെ എന്നേക്കും 

ലി 

കനൌകഠം യേശുവെ കണ്ട ദിനം മുതത 

മണ്ണ്ണി൯ മഫിമകഠം മങ്ങിയെനിക്ഫോ 

ശിലെ മഫിമയെ ഞാസ൯-കണ്ടേഠാം 

ആശ്രയം പെരുകിടുന്നു മഫേശാ 

0) 

രാജാധിരാജനാമേശു മഹോന്നതന് 

നീചനാഥീയെന്നെ ത൯ പ്രിയയെന്നല്ലോ 

'പിളിക്കുന്നു വിസ്കയമേ- ഞാനെന്നും 

ഒളിക്കും ത൯ ചിഠറകടിയിത എന്നേകംംം 

൧൭0 150 

രക്ഷകനേ എടുക്കെന്നെ നിനക്കായിപ്പോഠം 

പല്ലപി 

ച്ചരണങ്ങഥം 

ച പക്കമോടെയെന്നെ നീ 

പീട്ടൈട്ടത്തതോത്തു ഞാ൯ 

രക്ഷ്ഷകനേ നിനക്കെന്നെ 

തരുന്നു നീ കൃപയാല് 
രക്ഷ 

റ മ്ഥറ 

൨ തരുന്നെ൯ ജീവനെ ഞാ൯ 

പരമദേവാ അതു 
തിരുക്കരം തന്നിതനിന്നു 

ലഭിച്ചതത്രെ ഞാ൯__ ര 

തരുന്നെസെറ സമയം 

ദിപസങ്ങലെയും ഞാ൯ 
നിഠറയട്ടങ്ങവ നിനെറ 

സ്മൂതിയാലെപ്പോഴ്ചമേ__. ര 

ര: നിനക്കുള്ള സ്നേഹം നിറ. 
ഞ്ഞെസെറ കരങ്ങശ 

നിനക്കായി പ്രവത്തിപ്പാ൯ 

തരുന്നു ഞാനവയെ ര 

൫ നിനക്കായോടിട്ടവാ൯ 

വേഗ2ഒ്ജതാക്കുവാ൯ 

എനിക്കുള്ള കാലുകമെ 
തരുന്നു സന്തോഷമായ് ര 

൬ നിനക്കാ്ക്യാടിടുവാ൯ 
തരുന്നെന്െറ സ്വന്തം ഞാ൯ 
നിനക്കുള്ള സ്കൂതിമാത്രം 

പറഠറയട്െന്നധരം__ ര 

൭ തിരുദ്ൂതാത് നിഠപ്പാ൯ ത- 
രുന്നെണധരം ഞാസ൯ 

തിരുഹിതം പോലെ നിന്നെ 
പ്രസംഗികുട്ടവയും_ ര 

൧൫൧ 15 

ഇാവജി -- ആദിതാദം 

പല്ലപ। 

യേശുവിന് സ്വന്തമത്രെ ഞാ൯: ജന്നും എ; 

യേശുവി൯ സ്വന്തമത്രെ ഞാ൯-- ന്ന 

ച്ചരണങ്ങഥം 

നാഴിക ഇതുമുതല്_നാഥാ! നി൯കനിവാെ 

നാശകവഴി വെടിഞ്ഞേ൯-യേശുനാഥാ-- 

൨ നാം 

പൂത്ത൯ജ് വനെനിക്കു-ദത്തമായെസനാഥ 

നിത്ൃമെനിക്കു സുഖമേ-കൃപയാലെ-- 

[ന്നിത്നിറ 

ശാന്തമാമെന്നാത്മാവെ-1കാന്തനാം 
നി-- 

ഫന്ത പിരിപ്പാനൊന്നിന്നും-കഷിവില്ല 
നി 

൩ 

1. കാന്ത൯ -- ഭത്താവും 



വിശ്വാസം 

രഃ 

എന്നുടെ 1ഗാനമിനി-മന്നവ മന്നനീശോ 
നിന്നുടെ മഹഫത്വത്തിന്നായ്_മാത്രമെന്നും__ 

൫൭ 

സ്വറ്റുമെനിക്കമടതു-ഭാഗ്ൃയമെനിക്കു നിത്ൃം 
സ്വദ്ലൂദ്ൂതരെ൯ സ്റന്റേഫിത൪_കൃപയാകെ__ 

൬ 

| 
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കത്തനെനിക്കഷ സ്വന്തമേ-കൃപയാമെ__ 

റ ച്ചെ 
ശ-കത്തനോട്ട ചോടഭുു 

ി 
വപുത്ത൯ജിവനെന്നേ 

ദത്തമായല്ലോ എനിക്കു കൃരപയാമെ__ 

൮ [ക്കുന്നേ൯ 

എനെ ഫ്ലദയമിതാ-നിസ്മെറ മുമ്പില് വെ. 
] കം ] 3 

സത സമാധാനമേ-നിതൃസന്തോഷമല്ലോ । നിന്െറ ചിന്തയെനിക്കു താ കൃപയാഒ൭ 

12,111 

വിശ്വാസം 

152. 

കാപി -__ രൂപകതാദം 

൧൭൫൨ 

കത്താവേ ! വിശ്വസിക്കുന്നേ-നവി_ 

ശ്വാസത്തിന്നു_സഹായിക്ക 

അനുപല്ലപി 
ചിത്തം തെല്ലലി-ഞ്ഞിത്തിരി കൂപ 
ചത്തതാമെന്നു_ ഒജത്തില് കാണിക__ 

ചരണങ്ങലം 
യേശുവേ പാപനാശനാ ! നസ്൨ 
രേശനേ കരുണാസനാ !_ 
നീചനാം ഞാ൯ പിശാചിനാലവി._ 
ശ്വാസിയാ സകീഴ-ഭോക്കിയാ_യിപ്പോഠം__ 

൨ 
ചെററും നില് വചനത്തിലീ_മഹാ 
ദുക്കനും മനപ്പററില്ല 
ഉററു നോക്കി നി൯-ശക്തിയെ കണ്ടും 
ഒട്ടം വിശ്വസിചിട്ടില്ലാ-യിപ്പോഠം__ 

൩. 

ഭൂതത്താനെന്നെ ബാധിച്ചെ_ന്നാത്മ_ 
ബോധത്തെ കെടുത്തീടിനാ൯ 
പാതക ചതി-ചെഡൃതിലറി_ 
യാതെ ഞാനകപ്പെടടപോ-യിപ്പോഠ.__ 

പ 

1. ഗാനം ൭ പാട്ട. 

ര 

തീയതാം തിന്മത്തീയില് വീ_ണൈൌസെഠ 
െയ്യയെല്ലാം വെന്തുപോയല്ലോ 
അയ്യ്യയ്യോ ചെറഠും_വയ്യ്യായെ കൂപ 
ചെയ്യണേ നസാ-യ്ക്യനേ_ ജൂ പ്പോ 

൫ 

കത്തനേ ഞാനു വെട്ടത്തി തു വിണേനാ- 
ഹത്തില് താണുയിരറഠു പോ_മീയാ_ 
പത്തില് നിന്നെന്നെ_ യുദ്ധരിക പേ 
ഗത്തില് രക്ഷക -ന്മററില്ലാ_യിപ്പോഠം__ 

റ! 
പാപത്തില് ജനിച്ചാപത്തി 
കോപത്തിനു മകനിപ്പാപി 
നാവില്ലാ ചെകി_ട൯ വല്ലാത്ത ആവ 
ത്മാവൃള്ജോ൯ മന-നോവൃുള്ളോ൯_ഇ പ്പോഠം 

പൂ 
പിച്ചം പേയം പിടിച്ചവ൯_വാനു_ 

രച്ചവ൯ മെയ് ഞെരിച്ചവന൯_എന്നെ 
അച്ഛനാം നീ സ്കക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിരു മ. രിക്പോയേനേ..നിത്തയം. ഇപ്പോള് __ 

ല്_വിണൂ 

വവ 

നസഞാ൯ അവിശ്വാസി ഞാ൯- ശ്വാസി ഞാശ൯ അവിശ്വാസി ഞാ൯ ഭോഷിയിന്നവി_ശ്വാസത്തെ 
ദൂല-- നാശമക്കുക-യേശുവേ_ജുപ്പോഠം __ 

നാ്നാാാത്ത ത്തു 

നീച അവി _ 
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൧൭൩ ] 53 | ചരണങ്ങഥം 
എത്ര മധൂരമവ൯ 

സൈ ി -- ആദ ന്ധവ ആദ താലം നാമമെനിക്കു പാത്താത 

പല്ലപി ഓാത്തുവരു്തോടുമം 

യേശുവേ! നിന്നില് എ൯ വിശ്വാസം-കൂപ നാരി മാര്ത്ങുവാകുന്നും. യേസ് 

ഏളിയ ദാസക്കെന്നും ആശ്വാസം ൨ ദുഃഖം ദാരിദ്യമെന്നി- 
വയ്ക്ണ്ടോ ശക്തിയെഡ്മേല് 

അനുപല്ലവി കൈക്കു പിടിചു നട. 

ആശ ആശ്രയം വാസമെല്ലാം-ഞങ്ങ൦.- ത്തികൊണ്ടു പോകുന്നവന് യേശു 

കനുദിനപ്പം കത്താവിത മാത്രം--നാഥാ--- 
വു ത ൩൨ രോഗമെന്നെ പിടിചെ൯ 

ദേഹം ക്ഷായിച്ചാലുമെ 
വേഗം വരുമെന൯ നാഥ 

ദേഹം വൂതുതാക്കിടാ൯__ യേശു 

ചചരണങ്ങധം 

മാശക്തിമാനേ ദയാവാനേ_രക്ഷ 

മാപാപികശക്കരുമിയോനേ 

മാശത്രരവാം പേയെ വെന്നോനേ_വുണ്മ- | ൪: പാപത്താലെന്നിത വന്ന 

വാനേ ! സത്വയദൈവനന്ദനനേ-നാഥാ-- ശാപക്കറകഠ മാററി 
ശോഭിത നീതിവപന്്രരം 

൨ ആഭരണമായ്ക്കുല്ല,ം--- യേശു 

സവ്ൃശക്തനെ ! ജ്ഞാനവാനേ-നീതി 

സത്ചൃം കൃപ വിശുദ്ധിമാനേ 

സവ്യൃകാലവും മാറാത്തോനേ-വാക്കു 

സമസ്മം നടം ഉടയോനേ.-നാഥാ-- 

൫ വമ്പിച്ച ലോകത്തിര.- 

കമ്പം തീരുവോഭവും 

മുമ്പും പിമ്പുമായവസ 

അമ്പോടെന്നെ നടത്തും--- യ്ക്കു 

൩. 

൬ പലോകമെനിക്കു വൈരി 
൩൨സവ൮ ഴു ശക്തി സുഖം രക്ഷ തന്നോ ള് ലോകമെന്നെ തൃജിച്ചാത 

സങ്കടശാപം നീക്കുന്നോനേ 
ക 

ന്തെനിക്കതില് 

മുക്തി പാതകന്നു തന്നോനേ.തിരു ശോകമെന്തെനക്കത ) 
ഏതും ഭയപ്പെടാ ഞാസ--- യേശു 

മുഖപ്രകാശമെ൯ ഭാധൃം താനേ-നാഥാ-- 

ര 

[ 

൧൭൭ 155 
പ്രാത്ഥന കേട്ടരുമൂ.ന്നോനേ_നിനെഠ ്% (6 

പ്രാഫ്യി അതിശയം പ്രിയനേ കാപി -- അടതാജചായ്്യ 
കാത്തിരിക്കുന്നഗതി ഞാനേ-തിരു 

നി 

കരുണശക്തിയുംശോഭിപ്പോനേ-നാഥാ--- 
പല്ലവ 

പിശ്വാസം തന്നരുംക ദേവേശാ ! നിസ 

ആശ്രിതനാമെനിക്കു 

൧൫: 154 ടി 
വിശ്വാസമില്ലാതെ നിജ്യീവനാമെന്നിത 

നാഥനാമക്രിയ __ ആദിതാജം നിശ്വസിക്കേണമീ മുഖ്യവരം ദേവാ--- വി 

ട് പ്പി 
ചരണങ്ങഥം 

യേശുയെന്നടി സ്ഥാനം 
ആശ്രയമില്ലാതെ ഞാ൯- ഉ ലുന്ന 

ആശയവനിലത്രെ 
കൂച്ചു ഴാലങ്ങ ളിലും 

നിശ്ചയ നിനമാവു പഠറഠി സുഖം എള്യണ്ടു 

റി 
ആശ്വസത്തി൯ ട്ലേ്ണുത പ്പാനെനിക്കു നി പി 

യേശുവില് കണ്ടേ൯ ഞാനും--- പിശ്രമിഷ്ത്ങ വ൮സ। 



വിശ്വാസം 

൨ 
് 

താതനേ നിനു വചനം-അതി൯വണ്ണം 
ചേതസി കൈക്കൊണ്ടു ഞാ൯ 
ഏതു കാലത്തിലും ആതുരനാകാതെ 
നാഥാ നിശവാശത്തമോരത്തു സുഖിപ്പാനായ് 

൩ _പി 

പീട്ട പോയാലെനിക്ക_ഖേദമെന്തു 

മോടിയോടെ സ്വഗ്ലത്തില് 

ഒന്നല്ലനേക വാസ്ഡഗ്ഥലങ്ങളു. ഭൂ 

മന്ദിരമുണ്ടതു കണ്ടു സുഖിപ്പാനായ്__- വി 
രം 

നീക്ഷേപമുണ്ടെനികം_സുരലോകെ 
അക്ഷയനാമേശുവില് 
ഇക്ഷിതിയി൯ ധനം നശ്യമല്ലോ യേശു 
രക്ഷക സത്ൃയധനമെന്നു കാണുവാ൯-വി 

ദ; 

ര്ക്ജനാം സാത്താനെന്നെ-വലയ്കഛവാ൯ 
പെട്ടെന്നണഞ്ഞിഴ്ടമ്പോഠം 
ജേഷ്യസഫഹോദരനേശുൂവി ദുക്ഭുനെ 
ആട്ടി ഓടിപ്പതു കണ്ടു പ്രമോദിപ്പാ൯__വി 

ണണ് 
ക്ഷിണതയോട്ട ഞാനും_കിടക്കയില് 
പീണിട്ടമ്പോഗം രോഗിയായ് 
ആണ്ിയിനപാട്ടളള പാണി നീടീട്ടെസെറ 
മേനിതടവുന്നതോത്ു സുഖിപ്പാനായ്__ വി 

൧൭൬ 156 
സ്വഹാന --- രൂപകതാടം 

പല്ലപി 

1വരമവത്സനു ഉണ്ടേ നമുക്കുപാപക്ഷമ_ 

യം ഉണ്ടേ 

തത്തു 

ച്നണങഞ്ങറം 
പരംപൃര സ്ഥല-വാസികഠം പണ്ടിയും 
പെരികെപെരികെ.പ്രബലംകൊടണ്ടൊരു 

__പരമ 
റം, 

നിതൃമാം കോപം ഒഏ.-വദുശത്തപിക്കേണ്ടുന്ന 
മത്യനില് ഏത്രയും ഉധംകനിവുള്ള__ പര 

൩. 

3 ഭിവതലം അതെ_തുറന്നിറങ്ങിയ 
ഭയയും കനിവും-പ്രിയവും നിറഞ്ഞ__പര 

പ പ്പി; 1. പരമവത്സനു ൭: ദൈവപൃത്രസ. 
൭. ഭിപതലം 5 സ്വദ്റും, 

80 

രം 

പാപികം നാം പെട്ട-വേണ്ടും മഹാപങക.. 
പ്പാട്ടകഠം എല്ലാം സഹിച്ച മരിച___ പര 

൫ 

॥ മരിച്ച മണ്ണകം-പതിച്ച പിന്നെയും 
ജയത്തോട്ടയിത്ത_കരുത്തനേശുവാം_പര 

൧൫൭) 157 
മശേനി _- ആദിതാഭം 

എന്൯െറ ജീവനാമേശുപേ 
നിന്റെറ സ്വരമെര൯ ചെവിയില് 
ഇമ്പമോടെ വന്നടിച്ചിട്ടന്നു 
ഞാ൯ കേട്ടു നാഥാ 

ചരണങ്ങറം 

ക്ഷിണാപാപിയേ വാ യെന്നിഅ 
ആശ്വസിക്ക നീ സതതം 
ക്ഷ് ണമുമ്ള നിന തല യെന്മാധ്യി 
ചാരി സുഖികെ__ ന്നെന്െറ 

(! ൨ വന്നു കണ്ടു ശാന്തതയെ 
യേശുവിന്റെറ സ്നറേഹമാവ്വ്ിരു 
എന്നെ യൃുടുപ്പിച്ച സന്തോഷത്താല് 
ദുഃഖങ്ങറം മാററി__ എന്റെറ 
സവ്യം ഞാ൯ ദാനമായി 
നിവ്യ്രാജം തരുന്നു പാപീ 
ജീവവെഭഭം നീ കുടിച്ചാനന്മം 
പ്രാപിചീടുകെ__ ന്നെന്റെറ 
ജീവനദിയിരനിന്നു ഞാ൯ 
മോദമോടെ പാനംചെ 
കേവലമെ൯ ദാഹം ശമിച്ചിപ്പോഠം 
ജ് വിക്കുന്നു ഞാ൯__ എന്െറ 
ക്രരിരുമാത മൂടിയോരീ 
ലോകത്തിന്നു ഞാന് വെളിച്ചം 

| പാരാതെ നീയെന്നെ നോകിട്ടയ്യ്യൊ 
നിത്യം സുഖികെ_ ന്നെനെറ 

ഭു 

എനെ ജീവകാലമെല്ലാം 
യേശുവെന്ന മെയ്ക്കേമിച്ചം 
ണ്ടെ നടപ്പാ൯ കൃപ നല്ലേ ണം 
ഭേവാദിദേപാ__ എന്െറ 

പാത്തു 
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ശങ്കരാഭരണം --- ആദിതാദം 

പല്ലപി 
ഓടി വാ കൂപയാം നദിയരിക്രില്-നിനെറ 
മലിനത നിക്കാ൯ പാപീ 

ഓടി വാ കൃപയാം നദഭിയരികിത 

ചരനങ്ങഥം ര 
൧ തേടി നിന്നെ കാണ്മടാനേററം 

വാടി മലന്നവന്നുള്ളം 
മഓാടിവന്നുപാടുകമളങ്ങേറഠുക്കരിശില് 

നേടി നിനെറ രക്ഷ യേശു 
മോടിയോടടയത്തു പിതാ 
വോടിരുന്നു മദ്ധൂ സ്ഥനാ_ 
ഷ്ക്നേണുടപേക്ഷിക്കുന്നു വേഗം__ ഓടി 

൨ അശുദ്ധികമൊഴഷിച്ചു നിന ൫ 
അകൃതൃങ്ടള കററീടാ൯ 
വിശുദ്ധിയിന്നുറവയെ തുറന്ന മാവ്വിത 
കുളിച്ച നീ യനുദിനം 
വെമുപ്പിചക്കിയെ പിന്നെ 
കുടിച്ചീടില് തടിച്ച നീ 

വിശുദ്ധനായ്ക്കമ.ന്നീടും-_ മാടി 

൧൭൯ ആനന്ദഭൈരവി 

൧ എനി_കായ് പിലന്ന പാറയായോനേ! 

ഫഹീന_പാപി നിന്നില് മഠറെഞ്ഞു പാത്തിട-ട്ടേ 

കുന്തം_ഏററ നി൯ വിലാവില് നിന്നൊലിച 

ഗുണം-ഏറും രക്തവും വിസ്തയ ജല-വും 

കട്ട_തായ പാവക്ുററം ശക്തിയെയും ) 

ക്ഷ്ട്-കേണം അശേകംം ശുഭ്ധം അരു മേ-ണഠം-- 
എന് 

൨ തിരു_ന്യായകല്ലനകക്കു നിവൃത്തി 

ചെയ_തെന്നാല് അസാദ്ധ്യം അടിയാ൯ പാപി 

നിരന്തം വൈരാഗു) ഭക്തി പഏണ്ടാലും 

നിലുചാ-തേറെ കണ്ണുനീ൪ പാപി ചൊരിഞ്ഞാ-ലും 

ഒരു_പാപത്തിന്നും ഉപശാന്തി ചെയ്താന് 

ഉ പ_യോഗം അല്ലിവ നീയേ രക്ഷ ചെ-യ്യ്യ-- 

പരിശുദ്ധാത്മാവു നിനെ 
മരണാവസ്ഥയെ കണ്ടു 
കരള ലിഞ്ഞരികില്വന്നെടുത്തുനിന്നെ 
തിരുജീവ൯ ഉരതി നിന്നിത 

മഠുരൂപമാകി നിന്നെ 
തിരുസ്താനം നല്ലിയവസ 
പരിശുദ്ധനായ്യുടത്തും-- ഓടി 

സത്യമാം തിരുവചനം 

ശുഭ്ധി പരുത്തിടും നിന്നെ നം. 
ശുദ്ധിയി൯ വഷിയതിത നടത്തുംവ 

നിത്യം നിനെറ പാദമങ്ങധംക്കു 

സത്യവെളിച്ചം തന്നിട്ടു 
ശുദ്ധതയി൯ ശുദ്ധസ്ഥല-- 
ത്തെത്തുവോല. തുണചിീടും_ ഓട് 

ശുദ്ധിയിന്നലംകാരത്തില് 

ശുദ്ധിമാന്മാരെ സ്തൂതിപ്പി൯ [നിങ്ങ 

ശുഭ്ധതയില് വസിക്കും യഹോവായെ 

നിതൃം നിത്യം വളന്നു നാം 

ശുദ്ധതയില് മുതിന്നു പാ- 

പത്തെ നശിപ്പിചീടുകില് 

ക്രിസ്മുവിത ജീവികിടും നാം ഓട് 

ആദിതാജം 15 
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൩ കൈ_യിര ഒന്നുമില്ല വെറുതെ വരുന്നേ൯ 

കത്ത_നേ നി൯ കുരിശില് അഭയം പിടി_ച്ചേ൯ 
നഗ്ന൯-ഞാ൯ വന്നേ ഉടുപ്പു തന്നരുഗക 
നാശ_പാപിം നി൯ കൃപക്കത്രെ കാത്തിടട-ന്നേ൯ 
ശുദ്ധി-ഹീന൯ ഞാ൯, നി കഴുകേണം എന്നെ 
സുഖം-ജീവന്൯ തരേണം പ്രിയ രക്ഷക-നേ__ എനി 

൪: ഇഹഫ്വത്തിത അടിയാ൯ ശ്വാസത്തോടിരികെ 
ഇനി_ലോകം വെടിഞ്ഞു വിണ്ണിനു തിരി-ക്കേ 
അറിയാത്ത ലോകങ്ങലെ ഞാനു കടക്കേ 
അ൯റു--തിങ്ങും നിന്തിരു മുമ്പില് വന്നു നി_ല്ലെം;, 
എനിക്കായ് പിള. പാറയായോനേ ! 
ഫീ൩പാപി നിന്നില് മറെഞ്ഞു പാത്തീട-ട്ടേ__ എനി 
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്' 

പല്ലവി പല്പപി 
ആരിവ൪ ആരിവ൪-നിലയങ്കി ശുഭ്ധിയുക്ജോദ ധമ്പരാം ദൈ. 
ധരിച ഇജവരാ൯ ) വത്തെയവ൪ കാണുമെന്നു 
അല്ലയോ യേറിയ യുപദ്രവ- ു കത്തനുരച്ച വചനം 
മുതിതനിന്നു വന്ന മനുജരിവ൪ ഓത്തുകൊടെജണങം 

ചനണങ്ങധം 

അക്കികഠം-ക്കുഞ്ഞാട്ടി൯_തിരു അനുപച്ഛപി 
ചങ്കതിത നിന്നൊഴ്ഴകും ശുദ്ധിക്രടാത്തവരാരും 
തമ്കചോര._യിത കഴകി അവ൪-നന്നായ് കത്തനെ കാണുകയില്ല. 
അങ്കിക വെളുപ്പിചഫോ__ ആരിവ൪ ന്നെത്രയും കൃതയമായി വേദ_ 

ന പുസ്തകം ചൊല്ലിടടന്നഫോ.__. ശുദ്ധി 

ആകയാത__ അവര് ഇനിയും__ഭദൈവ 
സിംഹാ_സനത്തി൯ മുന്നില് ച്രണങഞ്ങധം 

ആകവെ- ഇരുന്നു തന്നാലയ_ത്തിത രാ. ൧ ആദമവ്വാ ഏദ൯ കാവില് 

പ്രകലവ൪-സേവ ചെയ്യും ആരിവര്൪ പാതകം ചെയൃതിനാലെ 

ന ചേതമായ്ക്കുന്നീ മാ ഭാനം 
ഖേഭമെത്തയും സിംഹാസ_നസ്ഥനീശ൯_൨_വാസ 

മാക്കമ-വ൪ നട്ടവില് 
ഭാഹം വി-ശപ്പമീല്ലാ വെയില് ച്ൂടു-_മില്ല 

മേദിനിയിത ദേവപജാതസ൯ 
യാഗമായി ചിന്നി രുധിരം 
വാതകക്കു വിശുദ്ധിയിഷ സുഖം അവക്കെന്നും_-അഹോ__ ആരിവ൯ 
പാതയെ തുറന്നു നാഥ൯_. ശുദ്ധി ക; 

മ 

ട് ി ൬ % ഒ।വന്'_രുറവകഠംക്ക_വഴി ൨ ആഴിയിലൊ എഗ്ണ്ണയിലൊ ഭ്ടീവനാ_യക൯ നടത്തും ആഴമുളട നദിയിലൊ $ ി ദൈവം തു-ടെചിട്ടം കങ്കളില്_നിന്നു ഈഴികാലം കഴ്ട്കിയാല് ി അവരുടെ.കണ്ണൂനീ൪ താന്. ആരിവ൪& പാഴിലാകുമെ 
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യേശുവി൯ വിശുദ്ധി നേടാ൯ നി [ക്ുുന്നൊരു 
ലേശവും താമസമില്ലേ__ ശുദ്ധി | മുറിവേറ കുഞ്ഞാടേ നിശ-രധിരമൊഴ്സ്- 

ഉറവയതിത' നിയെന്നെ-കഴ്ഴുകേണമ 

പാവക്കയെനക്കാ൯-ത൦ 2൮യ 

൯൩ ശുദ്ധിമാന്മാ൪ രക്തത്താലും വാപമഖിചം ലി 
ശുദ്ധ വ്ൃഹായാലും പിന്നെ 
സതൃവചനത്താലും പി ടു കമം 
ശുദ്ധരായീട്ടം നിന്മുറിപില് മറഞ്ഞു ൨ പാക്കിലെ൯ വേദന. 

രിയി ടീന്്േര നീങ്ങി സ്ൃഖമാകും നീ കുഴ്ഴുകേണ്ണമേ [യാല് 
ഭക്തിയായ്യള.നാങ്ങവ൪ ക്രടെക്രടെ പാപത്തില്-വിഴന്നുക്ഷിണ്ടത- 
യി പാടുപെടുന്നു ശക്തി-നല്ലേ,ണമേ 

ത്ഞെത്തുവോള ം നടകടന്നു__ ശുദ്ധി ൩ ന്നെ 

ശക്തനാകും കത്തനേ_നീയെന്നുമളിത ൮- 
ശക്തിഫീനത നീകി-വാണിടുക [ന്നിയെ 

ര. കുഷ്ടടരോഗിപോലെ ഞങ്ങം അടവാക്കെന്നു ഭമമതിത_വേറാരും നീയെ- 

ശബ്ദമുയത്തിച്ചൊല്ലന്നു കടക്കാതാകി നീ മുദ്-പതിക്കേണമേ 

കഷ്കുമടിയങ്ങഥംക്കയ്യ്യോ | രവ 

ശുദ്ധിയില്ലേതും ! നിന്നുടെ സ്നേഫവട്ടകെന്മേതപതിഞ്ഞത 

തൊട്ടു നി൯ തൃക്കരത്ങലാല് രം നന്നായ്യിലങ്ങുവാ൯ നീ തുണയ്യ്േണമേ 
ഇക്ഷമോടെ കല്ലിച്ചിടില് ! ജീവ൯ സുഖം ബലവും-നന്നായ് ലഭിക്കും 

സ്വസ്ഥത ലഭിച്ച ഞങ്ങറം [മേ നി൯ 

ശുദ്ധരായ്യളരും ന്ദൂനം--- യ വാസം ചെയ്യുന്നോ.ക്കെന്നേക്കുമേ.. 
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പം ം ആറോനശിരസ്സതിത്-൨ിള്ളിയതാം തൈലം 

തൂമ റിത്തന്നങ്കിയതിത--വക്കോലവും 

പല്ലവി വ്യാപി.ചീടുന്നതു പോത് സ്പോ 

സോദരരൈകൃതയില്-വസിപ്പതു 
ര 

മോദമഫോ സതതം 

ച്ചരണങ്ങം 

എത്ര നന്മയതു-എത്ര സന്തോക്ഷമേ 

എത്ര മഹാനന്ദമേ_സഫോദര൪ 

സ്നേഹമായ്യേവതഫോ '- 

ും 

മേദിനിയിത ബലം-സോദരമത്ങഗക്-ഫോ 

സാദരമൈക്ൃതയില്.വസിപ്പതു 

മോദമോടെ പ്രിയമായ്-_- സോോദ 

സോദ | 

പവ്ൃതാഗ്രങ്ങളില് വിണൊഴ്ട്കിട്ടന്ന 

 മഞ്ഞുപോലൈകൃതയും-- ക്രിസ്കേശുവിത 

! നിന്നൊഴ്ടക്കുന്നു സദാ-- സോ 

൫ 

ഐകൃതയുടലിട-ത്തേകുന്നു കത്തനും 

ഭാധൃകരങ്ങളാകും-വരങ്ങമെ 

മാരി സമം സതതം--- 



നദ: 

ഡപ്പാ- ഏകതാട്ടം 

പല്ലവ! 
കേഠപ്പി൯ ഒര റൂതു കല്പന 
തിരുമേശയിലേശു 
ഏഎല്ലിചവ൯ ശിഷ്മൃക്കൊരു 

കൊടിപോത. പിടിചീട്ടവാ൯--- 

ച്ചരണങ്ങഥഠ 

സ്നേഹിപ്പാനൊരു ദ്ടക്ജാന്തം 
നിങ്ങഠംകെല്ലാം ഞാ൯ കാണിചവണ്ണം 
സ്നേഹിപ്പിന൯ു നിങ്ങള ന്യോന്ൃം 
മമ ശിഷ്ൃരെന്നറിഞ്ഞിട്ടവാന്൯_ കേഠം 

൨ 

തന്നെപ്പോലയല്ുാരനെയും 
സ്റ്റേഫിക്കെണമെന്നല്ലേയിതു 
തന്നെത്താനു വെടുത്തനൃനെ 
സ്നറേഹിപ്പാനൊരു പുതുകല്ലന-- കേഥഗാ 

൩. 

സ്നേഹമില്ലാതുരചീടും സവ്ൃ 
ദിവൃവാക്യങ്ങലാകവെ 
ഭേദമില്ലാശു ശബ്ദിക്കുന്നൊരു 
കൈത്താ ലത്തോടങ്ങൊപ്പമേ_ കേശ 

ര 

വിശ്വാസത്തി൯ മാശക്തിയാല് 

ദഫനത്തിന്നായിട്ടു ദേഹത്തെ 

നിശ്ശേകഷ്ഷമപേക്ഷികിലും 
സ്നേഫം അറവവന്നതു നിഷ്ണ്ണലം-_. കേഠം 

ലി] 

കണ്ണിനാല് കാണും സോദര൯ 
തന്നില് സ്നറേഹമഠറ മര്യനവ൯ 
കാണാതുള്ളൊരു ദൈവത്തെ 
സ്നേഫിചിടടന്നതവനെവ്വിധം__ കേശ 

ണ് 
സത്യാത്മാവേ നിനു ശുദ്ധതൈലമാം 
സ്നേഹം കൊണ്ടഭിഷോകിക 
നിതൃപും സ്വഗ്സന്തോഷത്തോടെ൯ 
ഹുത്തിത മേവണമേ സദാ__ കേശം 

69. 

മലയാമ! --അടതാള ചായ്ക്ക് 

സ്റ്റേഹം 

1 ി 

സ്വേഹമഠേറാനെന്തിന് 4 ത൯ ജീവിതം 
ആ! ഹന്ത! നിഷ്ട്കുലമെ__ 

ചരണങഞ്ങറം 
തൊരു: 

കണ്ട സ_ഫോദര൯_ മേല് അനന്പി_ല്ലാ_ 

ക്തനെഞ്ചു-ടയവ൯--താ൯_-കാണാ[്ഭക്തി' 
ത്തണ്ടരകോ൯-തന്നെ അ-റിഞ്ഞവ_നിര 
ക്ൂട്ടവ_തെവ്വിധ-മോ £__ സ്നേഹ 

൨ 

ഉററസ-ഹോദരന്൯-തന്നെ പ-ക്ച്ചവ൯ 

താ൯ കുല-ക്കാര൯-എന്നു-വേദം തന്നെ 

തെഠെറണ്നയ- ചൊത്വതി-നാരഅപ്പഭിഫ 
ച്ചററിതു-ടന്നീട്ട -മെ__ സ്റ്റേഹ 

൩ 

സ്നേഹഫവി_ഫിനന-ന൯ുഭവം_ ഏവമെ_ 
ന്നാകില് സ-ഫോദര_രേ!_ അമ്പു 
ദേഹികധക്കാവശ്യ-മുള്ള ധമ്മ-ത്തില് പ്ര 
ധാനമ-തെന്നറി-വി൯൨_ സ്റ്റേഹ. 

രവ 

സ്നേഫസം- പ്ളം ഭയത്തെ വഴി മാററി 
നേരെ ആ.ട്ട്ക്കും അ..തെ_ അല്ല 
നേരം അല്ലാ നീയെ ന്നേരവും_ഏററങ്ങ 
നുഷ്ടിച്ച_കൊഠംക മദാ സ്നേഹ 

൫ [ങ്ങഗം 
സ്നേഹം ഒ-ന്നില് വേ-ദശാസ്്രൂപ്ര_മാണ- 
ആകെ അ..ടക്കി പ_ര൯-ഇനി 
സ്നേഹം ഒഷി.-ഞ്ഞന്നൃ-മൂലം മ..ഹാനന്ദം 
ആക്കും ല-ഭിപ്പത-ല്ലെ__ സ്റ്റേഹ 

൬ 
സ്നേഹം പ-ര൯ ഏന്നു-വേദം ക൨ഥിക്കുന്ന 
നായം നി-രൂപികി-ലൊ._ പര൯ റ്യുക്തി' 
സ്നേഹം അ.-റേറാനറഠു ദൈവം എ-ന്നും-- 
നേരെ വെമിപ്പെടട_.മെ_ സ്നേഹ 

൭ 
മാലാക-മാക്കം അ_മൃതാകും-സ്റ്റേഹത്തെ 

൭ പാലിച്ചീ-ട്ടം മന൯ുജന്൯._തനെഠ 
മാലകുന്നാ-ലോകഭാഗൃം ല_ഭിക്കും_സ_ 
ദാ ലോക. ഭാഗ്യം അ-തും_ സ്സറേഫ 
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കാപി -- അടതാജചായ്ക്ക് 

നാശംക്രടാതെ നല്ലോ.- 

രാനന്ദം വരുമാറ_ 

ഞ്ങജാശയെ കുറവൊരു 
ലേശമെന്നിയെ മവായ്മും. 

പല്ലപി ൫ പരനേ ഏൃണ്ണമായ്ക്കിന്നെയം 

തരിക നല്വരമാം സ്നേഹം നിപ; 
ദേവേശനേ നരരെ ഞങ്ങളെ പോലെയും 

പിരപോട്യടിയാക്കിപ്പോഠം__ പരിചോടെ പ്രിയപ്പെട്ട 
ഗുരുവാം നി൯ സ്വഭാവത്തെ 
വരമാത്ഥം ധരിച്ചെങ്ങഠം 

അനുപല്ലപി മരുവാ൯ പാട തരി 
കരുണയിന്നുടയോനേ റ്റ 
വിരവിരു നിന്നോടു ഞങ്ങ 
ഇരന്നീടടം വരമെല്ലാം ഥ 167 
തരുമെന്നോതിയതോരത്തു-- തരിക പ, 

ആനന്ദഭൈരവി -- ആദിതാജ 
ചചരണദദഥം ചിറി 

൧ പരനേ പാപികളായിട്ടും 0 നി ം 
ഞങ്ങളെ നിയും റം 
വിരവില് സ്നേഹിച്ചു മുന്നമെ റ് 
കരുണാവാരിധിയാം നി൯ വരമീഭാസക്കിന്നേരം 
പരമ ദ്ൃക്്രാന്തമോത്തു 
പരിചോദഭടകങ്ങമും പ്രിയം അനുപച്പപി 
1 അരികലോടടം കാണിപ്പാ൯-__തരി ന് 

വരമില്ലാതെ പാച്പവ൯ 
൨ സുഗുണങ്ങം സകലത്തിന്നും പരനേ നി സ്നേഹമതാല് 

തു കരുണയോടെന്നെ നോകി__ കരഃ 
ഫഹുദയശാന്തതയ്ക്യമെല്ലാം 
ഇതുതന്നേ വിചാരിക്കില് ച്ചരണങ്ങലം 
ഇതുക്രടാതെ ജീപിപ്പോ൯ ൧ മനുജ ഭൈവട്ത നാവാല് 
മുതനത്രെ ചരിചചാലും സംസാരിച്ചാലും 
ജീപനുമ്മവനെപോരല്- തരി ധ്വനി കാട്ടം ഓട്ടുതാളം പോല് 

| പ്രവചിചാലും ഗ്രുഡഃമാം 
൩൨ ഫ്ലമില്ലാത്തവയത്രെയ് സകലം ഗ്രഹിചെന്നാലും 

സ്ന്റേഫമില്ലാഞ്ഞാല് വിഫലമത്രെയിതെല്ലാം 
നലമേദുംക്രിയകളെല്ലാം സ്റ്റേഹമില്ലെന്നു വന്നാല് കര 
ബലമായ് ചൊല്ലീടുന്നു നി 
മ്മലമാം നിന്തിരു വാക്യം ൨ ഗിരികമെ മാററാ൯ തക്താം 

അകിവില്ലി വിധി ചൊല്ലം ജീവവിശ്വാസം 
വചനത്തിന്നൊരുനാമൂ.ം__ തരി പിരപിലട്ടെന്നു വന്നാലും 

| ധനമെല്ലാം സാധുക്കശക്കായി 
ര: ആശ പവിശ്വാസസ്നസറേഫങ്ങ._ വൃയമാക്കിയാലും വേകാ൯ 

മെന്നിവയില് ൨൨. 
ചീശാ സ്റസറേഹമല്ലൊ ശ്രേഷ്ടം 

ജഡമേല്ലിചാലുമെന്തു £ 
സ്റ്റേഹമില്ലെന്നു വന്നാല്. 

1. അരികഠം ൭ ശത്രുക്ക. ടു, വായ്ക്്ം - വഭ്ധിക്കുന്ന. 



വിനയം 01 

൩ സ്നേഹം ദിഫ്മായ് ക്ഷമിക്കും ൫ സന്തോകഷ്മികില്ലന്ധ്യായത്തിര 
ദയയുമുണ്ടു സത്ൃത്തില് മാത്രം 
സ്നേഹത്തിലില്ലസ്ൂയയും സന്തോഷിച്ചിട്ടന്നു സ്സേഹം 
സ്നേഹം തന്നെത്താ൯ നോകി സ്വ്വം മൂട്ടന്നു സദാ 
വൃകഷ്ടന്നില്ലല്ലൊ വൃഥാ സവ്യം വിശ്വസിക്കുന്നു 
സ്നേഹം ചിക്കുന്നതല്ലി! സവ്യം ആശപ്പെടുന്നു 
സ്സറേഹമെത്ര പിശിക്കം__ കരു | സവ്വം സഹഫിച്ചിട്ടന്ന__ കരു 

രം മയ്യയാദയെ വെടിഞ്ഞിട്ടു ൬ സ്ന്റേഹഫമത്രേ ഏണ്ണ വരം 
നടക്കുമോ സ്വ_ അതിനാത ആതു 
കായ്ക്യം മാമ്രം നോക്കടടമോ മാത്രം നില്ല്ഛന്നു നിരന്തം 

1ക്രെൌഷ്യ്യമുണ്ടാമോ വേഗം ദിഫദശനം ഭാഷ്ചാ 

ദോഷം നിരൂപിക്കമോ ജഞാനമെന്നിവയെല്ലാം 
ധൈധയ്യമാഖ്യൊല്ലാമില്ല മാഞ്ഞുപോമെന്നാകില്ലം 
സ്ന്റേഹത്തിന്നിവയെന്നു__ കരു | നില്ലച്ഛഥീ ശ്രേഷ്ടവരം__ കുരു 

11111111൦7 

വിനയം 
൧൬൮ 168 ു [ക്കില് 

ആനന്ദഭൈരവി __ ആദിതാഭം 

൧ 

ക്രിസ്തയേശു ശിഷ്യരുടെ കാലുകമെ കഴ്ച. 
കിട്ട തന്നുടുപ്പുകമു.ടത്തശേഷം [ഞാന 
പിന്നെയും ചാരിയിരുന്നു ചൊന്നവരോട്ട 
ഇന്നു നിങ്ങളോടു ചൊന്നതിന്നതെന്നുടജിത 

൨ 

നിങ്ങഗ അറിയുന്നുവോഗുരുവുമധിപചനുമെ 
ന്നിങ്ങനെ നിങ്ങ വിളിച്ചിടുന്നിതെന്നെ 

അങ്ങനെ ഞാനാകയാതു നന്നായുരയ്കുന്നു- 

യെന്നാര 

നിങ്ങദൂടെ നാഥനും ഗുരുവുമായ ഞാ൯ 

1. ക്രൊയ്യും -- കോപംം ക്രൂരത. 

നിങ്ങളി൯ പാദങ്ങളെ കഴ്ഴകിയെങ്കില് ത- 
നിങ്ങളും പാഭങ്ങഠം കഴ്ടകേണ്ടതാകുന്നു 
നിങ്ങളോടുചെയയവണ്്റം നിങ്ങളു.ം ചെയ്യാ 

നൊരു 
മംഗല ദ്ദക്്രാന്തമിന്നു തന്നു നിങ്ങഠരക്കു 

ര [[ത൯ ക. 
ആമെനാമെ൯ നിങ്ങളോടു ഞാനുരയ്ക്ന്നു 
ത്താവിനെക്കാട ദാസനുമയച്ചവനെക്കാഠ 
ദൂതന്ദം വലുതല്ലിപ നിങ്ങള റിയുന്നെങ്കിര 
ചെയ്യുവെന്നാലവ നിങ്ങ ധന്മൃരാകുന്നു 

9) ക്മം 

ഇങ്ങനെ താഴ്മയുപദേശിചച യേശൂവേ ദോ- 

തിങ്ങിയേററം പൊങ്ങിയുഭേലാരിയടിയനെ 
ഭംഗിയില് താഴ്ടൂപ്പെടുത്തിമംഗലമാക്കി-കൂപ 
തങ്ങുവാ൯ തിരു കുടാക്ഷഥിഞ്ങു നല്ല,ക. 
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പ്രാത്ഥന 

൧൬൯ 109 

ജുമ്മ൯ -- ഏകതാദം 

പല്ലപി 
ഉണന്നെല്ലായ്ക്യോ്ചം പ്രാത്ഥികു 
ഒരിക്കതപോല്ും മടിയെന്തെ 
ഉ നനന്നെല്ലായ്യ്യോഴ്ചം പ്രാത്ഥിക 

ന്... 
പ്രഭത്വങ്ങഗ അധികാരങ്ങളും 
പേയുടെ വ൯ പടയാളികളും 
വിപത്തുണ്ടാക്കി നിന്നെ ചതിപ്പാനിതാ 
വേണ്ടും പ്രയത്നങ്ങൾ ചെഡ്യിട്ടന്നേ- ഉണ) 

൨. 

നല്ലവരെ നി ലംതെഠററിപ്പാനും 
ഒൌനമെല്ലാക്കു മുണ്ടാക്കവാനും എന്നും 

ജ്ഞാനികളെ മൂഡ്ധരാക്കവാനും 

൭റഠുണന്നു ശ്രമിക്കുന്നു സാത്താന് ഉണ 

൩ 

ച്ചററി ഞെരുക്കുന്ന പേയ്യ്യുടകഠം 
ദോഷലോകം ജഡം ക്രടിട്ടന്നു 
അററമില്ലെ അവസാനമില്ലെ പേയി൯ 
അഗ്നി അസ്സ്രൂങ്ങഗം അനവധിയാം-__. ഉണ 

ര. 

നന്മയില് ദോഷ്ചമുണ്ടാക്കുവാനും 
ജ്ഞാനമദഞാനമാകിട്ടവാനും 
തിന്മശാപങ്ങംം വരുത്തുവാനും എന്നും 
ശ്രമിച്ചീട്ടന്നു പേയി൯ പടക൦.__. ഉണ 

൫ 

ഭക്തി ജപങ്ങളും ധ്വാനമെല്ലാം 
ഫലമില്ലാതെ ആകീടടവാനും 
ശക്തി കെടുത്തു വശംകെടുത്തു നിന്നെ 
ക്ഷ്മയിപ്പിപ്പാനും തുനിഞ്ഞീഴുന്നേ_. ഉണ 

൧൭൦0 1 ( 
ശങ്കരാഭരണം -- ഏകതാദം 

പല്ലപി 
1 കാരുണ്യ സാഗരമേ! - ദേവാ നി 
കരുണാസനേ വരേണമേ 

അനുപക്ഛുപി 

2ആരുവാ_ നിരുവരോ 
മൂവരോ_എന് നാമത്തില് 

ചേരുമോ അവിടെ ഞാ൯ 
ചേരുമെന്നു... ചൊന്നപോലെ-- കാ 

ചചരണങ്ങഥം 

തിരുനാമം- ഉ രെച്ചീട്ടവാ൯ 
ഞങ്ങളിത_യോഗ്ൃം 
ഒരു വിധ_ത്തിലുമി_ല്ലയ്യോ 
തിരുസുത൯൨യേശു മൂലം 
വരിശുദ്ധാ--വിയെ തന്നു 
നരപാപി_കല്വാമെങ്ങഠം 
മനസ്സുകഠം_ ശുഭ്ധമാകി-__ കാരു 

ലോക ചി_ന്തകളിനാലും 
വലവി-ധമാം 
ദേഫ ചി_ന്തകളിനാ-ലും 
ലോക പ്ര-ഭവാം പേയി 
മായത._ന്ത്രങ്ങലാലും 

ആക്കച-പ്പെട്ടം ഞങ്ങ 
ശോകം തീ-പ്പതിന്നായി__ കാര 

കായെനന്െറ_ബലിയേ പോലെ 
ഞങ്ങളു.ം-നിന്നെ 

വായാല്ൽ മാത്രം വണ-ങ്ങജാതെ 

മായമില്ലാതെ ഫാബേല് 
ചെഴു; ബലി പോത് തന്നെ 
രംയടി-യാരും ചെയ്യാ- 
നിപ്പോല-നുഗ്രഫിപ്പാ൯--- കാരു 

1. കാരുണ്യയസാഗരമമേ കരുണാ സമു 

ദ്രമേ (ഏററവും കരുണയുമ്മവനേ. 

9, ആരുവാ൯ -- ആരെങ്കിലും. 3. ശോകം 
ജട ദുടഖം, 
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പുന്നാഗവരാജി -- മുറിയടന്ത 

കരുണാവാരിധിയാകും 

യേശുദേവസ൯ താൻ തന്നേ 
അരുളി തനു ശിക്കൃരോട്ടു 
പ്രാത്ഥന ചെയ്തിനെന്നു 

മറുപടി യാചനമയ്ലച 
തരുമേ താന സ്തൂക്ട്തരമായി 

വെടുത്തിടാതെ കൈക്കൊടളേം 
തന്നോടണയുന്നോരെ 

ഥാ 

രാജമുമ്പിത യാചന 
] ചയ്ക്കാനായ്ക്കുന്ന് ഭു സ്വോശ 

രാജംമഹിമെക്കൊത്ത 
വനുകാഷ്കും ചോദിഷ്ടകൊഠ 

എ. ചുമടികത നാഥാ 
ഞാനി.മാ തുടാമ്ടുന്നു 
വരുച്ചമടാം പാപത്തെ 
നീക്കി രക്ഷിക്ക ദേവാ 

പാപികായ്ക്കി | ചിന്മിയ 

രക്തമെന്നില് തളിച്ച 
പാവപക്കായെ മുറം 

നീക്കി ശുദ്ധമാക്കെന്നെ 

എന്നുള്ളത്തെ നി൯ സ്വന്ത- 

മാക്കി വിശ്രമം തന്നു 
എതിരില്ലാതങ്ങു നാഥാ 

വാണുകൊഠ കത്താവേ നി 

പരദേശിയായ് ഞാനിങ്ങു 

പാക്ടന്ന നേരത്തു നി൯ 

പരമസ്സേഹമിനിക്ക 
ആമോദം നമജ്ലിടട്ടെ ! 

വഷികാടി കാവലുമെന൯ 
സ്റ്റേഹിതനുമായ് എസെറ 
വഴിയിന്നന്തൃംവരെ നി 

നടത്തിടെണ്ടമേ ദേവാ! 

൧൭൨ 172, 

ധനാസ -- ആദിതാജം 

[സെറ 

നി൯ നാമത്തി൯ നിമിത്തമെന്നേശുവേ_എ._ 
നിലവിളി കേട്ടത്തരം അരുളേ ണമേ 

ച ച്ലപി 

പ്രാത്ഥന 03 

| ചരണങ്ങഥം 

മുസ നാളിലുള്ള ശക്തി തിരുകൃപയും-ജന്നും 
എന്നേ ഷ്ചമവ്വിധമായുഭ്ളവസ ന 

എന്നാമൂമടിയാരോടിരി ക്കമെന്നു ചൊന്ന 

പൊന്നായ തിരുമൊഴിയെന൯ ബലമേ_നി 

൮... 

ഭാരംപ്രയാസവും ഉ ഭഭവരെജയെല്ലാം-ഭവാ 
കാരുണ്ടൃത്തോടു പിളിച്ചീടുന്നതു [൯ 
ഭാരം പ്രയാസം ഥമനോവേദനയും-ഉ ജ്ജ - 

താരുമില്പടിയാനെ പോലെയെങ്ങടും__നി൯ 

൩. [ഭീത 

അകത്തുനോക്കുന്നനിയല്ലാതെ യെസെറ_ ഉ 
ബഥുപിധ സകങ്കടക്ങം ആരറഠിയും [നെറ 
വൃകഷ്യൊക്ക യോശ്ൃമാം തിരുവടിപേ-നി_ 
മഫഹത്വമെസ൯ രക്ഷയല്ലോദൈവസുതനേ_ 

ര 

ആരും ജശഗത്തിലില്ല എന്നെപ്പോലെ-പാപി 
പാരം പ്രലാപിക്കുന്നേനു അതിനാലെ 
മാറാത്ത വചനം എനിക്കുവേണ്ടി_നിസെറ 
പേരോത്തു നിവ്ൃത്തിയാക്ക്ിടെണമേ__ നി 

ി 
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൧൭൩ 

പോത്തഗിസ്സ് -- 

പച്ഛപി 

ഒരു നിമിഷവും മനമേ-_അകലെ 
ഇരിക്കരുതേ നീയേ 

അനുപല്ലപി 

അരുമ രക്ഷക൯ തിരുവടി തടന്ീടടക 
നിരന്തരമേ ശുഭമേ 

ചരണങ്ങറം 
ഉ ഷസ്സതി൯ ചിറകുകളാല്_ പറന്നു 
ഉന്നതസമക്ഷപത്തില് 
വസികു നീ രാപകല്, നോക്കുക തിരുപദം 
മംഗല മാഗ്ശമിതേ__ ഒരു 

നാലാ തത്തെ 

൨ 
ആശയ്ക്കഛ യോശൃപര൯_തിരുമു൯ 
അടുത്തവക്കനുഗ്രഫമെ 

യാചന സമസ്തവും സാധിക്കും അടുത്താല് 
യാതൊന്നും വൃസനമില്ലേ__ രു 



൭:1൯ 

൩ 

കരുണയും തിരുബലവും--യേശുവിശ 
കരലലിവൈശ്വചയ്യവും 
തരും നിനക്കതിശയ ദാനമെന്നറിക നീ 
സംശയിച്ചീ ടാതെ ഒരു റി പാവത്തിനു ബോധത്തെ ജനിപ്പിക ഹുദ 

ര റെ 

അടുത്തവക്കടടത്തവ൯--താ൯ ആനന്ദം തു തിം ന്യികനി സ ലി നിവ അശുഭ്ധ.തയഖിലം._ദഫിപ്പിചീടെണമേ 
ചൊരിക നി. സ്റ്റേഹത്തെ_ഫദയത്തിത മടിക്കരുതേ മയങ്ങിടരുതേ ശുഭ_ നം ) 

മംഗലകാരണമേ__ ഒരു [സത വചനത്തി൯ ധൈധയ്യവും_ഏകുക ദ്യവാ 
സ്വഗ്ശസന്തോഷത്താല്-ഫൃദയത്തെനിറെം 
തീക്ക ഞങ്ങളെ നിന-സാക്ഷിയായ്ദിനവും 

സ്വ 

൧൭൫ ടം 175 ര: പാടനേകം പെട്ടയ്യൊ ഞാ൯ 

൭ഉശേന। -- ആദിതാദം 

൧ എനു ജീവന൯ ഞാനു നിനക്കു തന്നു 
എ൯ രക്തവും ചൊരിഞ്ഞു പാപ്! 
നിന്നെ വിണ്ടുകൊള്ള വാനായ് 
നീയെന്നും ജീവിച്ചീടടുവാ൯ 

എന൯ ജിീവ൯ ഞാ൯ നിനക്കു തന്നു 

എന്തു തന്നു നീയെനിക്കു ₹ 

൨ ദീഷകാലം കഴിച്ച് പാപ് 

ദുരിതമോടെ ഞാന് നിനക്കായ് 

നിതൃമോദം നീ അറിവാ൯ 

നിതൃതയില് നീ സുഖിപ്പാനു 

ദീഷകാലം ഞാ൯ കഷി 

എന്തെനിക്കായ്ക്കി സഫിച്ചു 

താതനുടെ വെണ്ട വിട്ട 

തേജസ്സേയം സിംഹാസനം 

വെടിഞ്ഞു ഞാ൯ ഭൂമണ്ണിനായ് 
വലഞ്ഞലഞ്ഞു പാടു നേടാനു 

നിനകുയ്യൊ ഞാ൯ വെടിഞ്ഞിതെല്ലാം 

എനിക്കായ്ക്കി വെടിഞ്ഞതെന്തു ? 

ടെ 
| പെന്തെക്കോസ്പനുഗ്രഫം-ഞങ്ങധംക്കു തരി. 

) 

ഇംഗ്ലീഷമട്ട് 17: 

അരുഗക നിര ആവിയി൯_ശക്തിയെനി 

പഠഞ്ഞൊടുങ്ങാ വണ്ണമുട്ട 
കഠിനമെനെറ വേദന നി൯ 
കൊടിയശിക്ഷ ഒഴിച്ചിടുവാ൯ 
പാടനേകം ഞാ൯ സഫിച്ു 

എന്തെനികായ്ക്കി സഹിക്കും € 

൫ കൊണ്ടുവന്നു ഞാന് നിനക്കു 
സ്വശ്ലൂമാം തന്നിരുനിന്നു 

സൌരജുന്ൃമാം ഏണ്ണരക്ഷ 
മോചനമെ൯ സ്നറേഹമതും 

കൊണ്ടുവന്നു പെരിയ വരം 
എന്തെനികായ്യൊണ്ടുവരും & 
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ചെഞ്മുരുട്ട -- ആദിതാദം 

പല്പപി 

പിന്നാലെ വരിക്_കുരിശെട്ടത്തെ൯ 
പിന്നാലെ നീ വരിക നിന്നെ വെടുത്തെന 

പിന്നാലെ നീ വരിക 



അനുപച്ലവ। 

പിന്നാലെ നീ വരിക_പേയാടും ചന്തവിട്ടു 

ഇന്നേരം മായലഃഭം-എല്ലാംഉ പേക്ഷിച്യനീ 

ചരണഞ്ഞഠഠ 

ന്നിതആശ്രയികു-എന്നില് അമ്പയ-വെക്ക 

എന്നുടെ ആത്മ സഹായം കേട്ടകൊഗക 

മന്നില് ഗുരുവായ്ക്കന്നേ൯ 
മഹത്വ കത്താവു ഞാനെ 

ഒന്നും വിടാതെ തടം 
ഓരോന്നും നോകിക്കൊണ്ടൈ൯__ പിന്നാ 

൨. 

പാപ പരിക്ഷ_ ഭയമെന്ന നീ ജയിക്ക 
താപം നിന്ദ ഹിംസക-സവ്യവുംസഹികു 

രാപകത് പരനോടു 

രമിച്ചു ജപിച്ചകൊഠംക 
കോപം വെടിഞ്ങെല്ലാക്കം 
ഗുണം ചെയു, തുനിവായി__ പിന്നാ 

൩ 

ചിന്ത നീയയെന്നുടേതു_ചേതസി ധരികു 
സ്വന്ത ജഡ ഇച്ഛകഠംജയിചൊഴിച്ചിടുക 
അന്തം ചിന്തിച്ച നിന്നെ 
അഖിലം വെടുത്തിരികു 
സന്തതം തുടന്നുവാ-സ്കല തലങ്ങളിലും__ 

രം 

സുഖമില്ലാത്തിടത്തും ഭുഘട തലത്തും 
അകത്തു ലേദിപ്പാ൯ ഏക. 
നായി നി നിന്നീടിലും 
പകലുഭ വെളിച്ചതം-ഭൂരമമുദഭ ഇരുട്ടിലും 
തുകയോടെനു തടം കണ്ടു 
സ്ക്ഷിച്യ നടന്നെന്െറ__ പിന്നാ 

പ] 

ധീരനായ്ക്കരിക-ചേന പിന് വരിക 
പാരം സന്തുഷ്കനായി-പരസൃമായരിക 
വേറെ കാണുന്നവരെ_വിളിചചക്രട്ടിപരിക 
നേരെ കൂട്ടരോടെല്ലാം 
സ്നേഹം കാണിഷ്ചകൊണ്ടെ൯__ പിന്നാ 

സേവ 0൦, 

൬ 

പാപിയായാലും-പകച്ചോനായാലും 
താപിയാകാതെ ന്! വാ 
ദയയോടു വിമിച്ചേ൯ 
പാപികളെ രക്ഷ്മിപ്പാ൯ 
പരമ കാനാനില് ചേപ്പാ൯ 
ശാപം ച്ചമന്നു ത്ീത്തേന൯ 
സമയം പോയിട്ടം മു൯൨ പിന്ന 

൧൭൭ ഖണ്ഡങ്ങശ 1/7 
മന്നാ നീ സംസാരിക എന്നോടട ദയവായി 
നിന്നെ സേവിപ്പാ൯ വഴി_മനുവേലനേ 

൨ തേടി 
നി൯ സ്നേഹം ധരിച്ച ഞാ൯ നിന്നാട്ട്കമെ 
നിന സ്വരം കേഷപ്പിക്കവാ൯_വരമേക്ുക 

ന്നിന്നു 
തെററില് വിണലയും നി൯ മകുലെയതിത്.. 
മാഠഠുവാ൯ നടത്തെന്നെ-മനുവേലനേ 

൩. 

ര 

നിത്തേണമറപ്പുള്ള പാഠുതക്കേലിയെന്നെ 
കത്താ ലോകമാം കടത.-മദ്ധേ സഭാ 

൫ കൈ. 
നാശമാം കടല്. തന്നിരനീന്തും നിന്മക്കാക്കു 
നീട്ടി കൊട്ടപ്പാ൯-കൂപ-_നല്ലീടെണം 

൬ [നെറ 
ഭക്ഷണം വിശക്കും നി൯ മക്കാംക്കേകുവാ_ 
കുക്ഷിയെ നിറയ്യുണം-നി൯ നന്മയാല് 

൭ [വിളി 9 
എന്നെ ഏന്നെ ദൈവമേ എന്നെ തന്നേ നി 

ചുസ്തൂനമയെക്ക നിന--വേലയ്ക്ുഹൊ 

വ 

മഠറുമേജാരെ നീ വിളിച്ീട്ടന്നേരമീയെന്നെ 
ചെറഠും തളളീടരുതേ_കരുണാനിധേ 

൯ വരെ. 

നിന്മുഖം കാണുംവരെനി൯മാധ്യിതചേരും_ 
നന്മദായകാ കൃപ-തന്നിടെണം 
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ബതാനയുദ്ധവൃം പരിക്ഷയും 

൧൭൮ 178 

ആനന്ദഭൈരവി ത്രപുടതാഭം 

പല്ലപി 

ധരിപ്പി൯-ആയുധങ്ങംം 

ധരിപ്പിനു-മന്ദതവി 
ട്ടിരിപ്പി൯-ദിവൃ പിളി 
ശ്രവിപ്പി൯-നിദാഭാരം 
ഒഴിപ്പി൯- ഉള്ളിടു്കകും 
ധരിപ്പി൯_കാത്തു പോരി. 
ന്നൊരുങ്ങിനു ക്രിസ്ത്യാനികമേ 

അനുപല്ലവി 

തിരിക്കി൯_പോക്ളത്തിത 

നിരക്കി൯_ ഓടിച്ചാടി 

പരക്കി൯-വിശ്വാസപ്പോ൪ 

മുറുക്ി൯-ക്രടക്രടെ 

പൊരുക്കി൯_-വേദനകഠം 

നുറുക്കി൯--പേയി൯ തല 

അറഠുക്കി൯_സേവകരേ__ ധരി | 

ചരണങ്ങഥം 

നിരപ്പും-അല്ല വഴി-ചുരുക്കം- അല്ല ട്ടൂരം 

നിരക്കെ_കല്ലംകുന്നും-കുറുകെ 1വല്ലൂടെപ്പും | 

ഒഴ്ുക്കം-ക്രപങ്ങമു.ം-വഴ്ട്ക്കും-പാഠാകളു.ം 

ചുഴിപ്പും- ബഷ്ഇത്വ.-മുണ്ടേ 

തിരെക്കും_കടലിന്നും 

ഇ രയാം_ചില നേരം 

ഇരിപ്പാ൯_ കാടല്ലാതെ 
ഇരിക്കാ_ചിചെടത്തിത 

നിരകെ-_ശത്രു ചുററി 

ജഇരിക്കെ-മദ്ധൃത്തില് നാം 

1. വല്ടെപ്പ വലിയ വെഭ്ളക്കുഴിക. - 

ഇരിപ്പാ൯_സംഗതിക.- 
മിരിക്കം_സേവകരേ__ 

യ 

 എട്ടപ്പിനു -വാമൂ. കുന്തം 
 എട്ടപ്പി൯-ക്ഷീണമെന്ന് 
 പിടിപ്പി൯_ ഓടി വെട്ടി 
| പൊടിപ്പിഷ-നായകനോ. 

 ടട്ടപ്പി൯_.വാക്കുചെവി_ 
 കൊട്ടപ്പി൯_2മ്പെ ചാടി 

അടുപ്പി൯- ഭക്തി ധരിപ്പി൯ 

 പഠിച്ച_പിദൃയൊന്നും 
 അട്ടുക്കാ_തല്ലോ പേയി൯ 
 പടകമ-വന്നു നിര. 

ന്നിട്ടന്നു-അന്ധകരര 

 തടത്തി൯-ശക്തികമും 

 തടിച്ചു-വന്നീടടന്നു 
 പിടല്ലേ-ധീരത കൈ. 

വെഠുക്കി൯- ഉ ല്ലാസങ്ങഠം വിടല്ലേ-സേവകരേ__ 

൩. 

പൊരുതാരല്-ജയം തിട്ടം 

പൊരുവാ൯-സ്യായം ന്യായം 
പരമാ-യുധമുണ്ടു 
അരികെ-കാവര ദ്രൂത൪ 
പൊരുതു ജയിചവ൪ 
പെരികെ.പുണ്ടൃവാന്മാ൪ 
പെരുമാധം ക്രിസ്മുയേശു-താ൯ 
തിരഞ്ഞി-ടായ്യിന൯ൂ-ഒട്ടം 
അഠച്ചീ_ടായ്ക്കി൯ വരി 
മുറിഞ്ഞീ_ടായ്യി൯ വാക്കു 
മറന്നീടായ്യി൯ പേയെ 

മുറിപ്പിസ-ദിപൃബലം 
ധരിപ്പി൯-പിമ്പെ നോക്കാ. 
തിരിപ്പി൯_ഭാഗ്യം വിടാ. 
തിരിപ്പി൯-സേവകരേ_ 

ധരീ 



ജയിക്കാം-വീരമുദ 

ലഭിക്കാം-രാജപ്ര്തി 

ലഭിക്കാം_സ്ഥാനമാനം 

ലഭികാം_കനാന൯ുനാട്ടില് 

വസികാം-സന്തോഷിച്ച- 

ങ്ങിരികാം-മാനികുപ്പെ- 

ട്ടിരിക്കാം-പരമപുരേ 

പിമ്പില്ലെ-ഓട്മോടം 

പിമ്പില്ലെ--കാടടം കുന്നും 

പിമ്പില്ലെ--പാടും ചടം 

പിമ്പിലലെ -1ഏരും പോരും 
പിമ്പല്ലൊ-ആക്കം ശബ്ദം 

പിമ്പല്ലൊ-നിതൃജിവനു 

പിമ്പല്ലൊ-സ്മൂതൃഗീതം 

പാട്ടം നാം-വീരന്മാരേ__ ധരി 

൧൭൯ 179 

ആനന്ദഭൈരവ-ത്രിസുരതാളം 

പല്ലപി 

| ൨ 

ആയുധം ധരിപ്പി൯ ഭടരേ! മനസ്സിരദി. 
ആയുധം ധരിച്പിശ ഭടരേ; [വൃ 

അനുപല്ലവി 
ആയുധം ധരിപ്പി൯ ലോകം 
പേയോട്ട ജഡവും യുദ്ധം 
മായമെന്നേ ചെയ്യുന്നേരം 
ജയിച്ച ട്ടവാനിന്നേരം__ 

ച്വനനങ്ങം 

കെട്ടുവി൯ അരയില് സത്യം 
ചട്ടമായിരിപ്പതിന്നു 

ഇട്ടുകൊഠംവിന് പാദരക്ഷ്മാ 
ശിക്ടസുവിശേഷ യത്നം 
രുക്കു പേയി൯ ബാണമെല്ലാം 
തട്ടിക്കമ വാനു വിശ്വാസം 
വിട്ടപിടാതെ പിടിപ്പി൯ 
കെട്ടവി൯ നീതികവചം__. ആയു 

ഏരുംപോരും 5 പോരാട്ടങ്ങഗം, 1. 

൧൪൮൦0 

ജ്ഞോനയുഭ്ധവും പരീക്ഷയും 90% 

രക്ഷയി൯ പടത്തൊപ്പിയും 
ശിക്ഷയായി ധരിഷ്ടകൊഠംവിന൯ു 
കക്ഷത്തും കരത്തും വെപ്പി൯ 
ദഖഡ്ത്രമാം തിരുവചനം 

രക്ഷകത്തന്നായ് ജീവിപ്പിനു 
രാജകത്തി൯ കീഴടങ്ങിന 
പരമാശ്രയം ഭയവും 
പരനിത നിതൃം പതിപ്പി൯__ ആയു 

ശത്രുവെ സ്നേഹിപ്പിശ പീഡ 
അത്രയും ക്ഷമിപ്പിസ ജഡം 
എത്രയും ഒതുക്കി൯ സ്വ 
മുസ്തരങ്ങളൂം തൃജിപ്പിനു 
സല്പ്രവൃത്തി-ആഗ്രഫിപ്പി൯ 
4ദൈനൃതയോടെ നടപ്പിനു 
സരപ്രവ്ൃത്തിക്കുത്സാഫങ്ങഠം 
നിതൃവുംചെയ്യിടി൯ നിങ്ങഗം__ആയു 

ശാന്തത വിനയം ക്ഷമ 
പ്രാത്ഥന കുശലം നന്ദി 
സ്വോന്തരമ്യം ധമ്മ ചിന്ത 
ഓദായ്യയം സല്പ്രാരം വേണം 
സങ്കട രോഗികളെയും 
ദശിച്ച്ടി൯ ബദ്ധരെയും 
പങ്കമാഭി ശത്രൃത്രയം 
വഠന്നുപപോക്കുമേ സതൃം ആയു 

180 

ധനാശി-_ചെവപ്പട 

പല്ലവി 
നി൯സന്നിധിയിര ദൈവമേ. 
സന്തോഷം ഘഏണ്ണ ഭാധൃമെ 

അനുപച്ലപി 
നിന്മക്ഠകെപ്പോഴ്ചം 
സമ്മോദം ലഭിപ്പാനായി 
ഉ ണയായന്തമില്ലാ 
നന്മകശ നിറഞ്ഞുളം___ നിന 

കം യാ ൫, അത് അം. 

ഖഡ്ഡം പ്ല) വാഗ, 

രസ്തരങ്ങശ -ഏററവുംഭദുക്ടതയായവ. 
ദൈന്യൃത : വിനയം. 
സ്വന്തേരമ്ൃം 5: ഐകമത്യം. 

റൂ 



ഉദ 

ച്ചരണങ്ററാ 

൧ വൈരികലാത നിറഞ്ഞതാം__മഫാ 

ഘോരവ പിനമാം ഭവി 

സ്വൈരമായ് നിന് മക്കം 
സഞ്ചാരം ചെഴ്യിടാനായ്ക്ി൯ 
ചാരത്തു ചേത്തു 

ധൈധ്യത്തോടെ നടത്രീടന്ന നി൯ 

ഉല്ലാസമ്ങഗം വൃഥാലാപം--പല 

വല്ലാത്ത നിന്ദവചനം 

ചൊല്ലാനരുതാതുമള ഭമ്ഷേ 9ും വചനങ്ങ.- 

ളെല്ലാം അല്ലാതെ കേഷപ്പാ൯ 
ഇല്ല ലോകമക്കളിത-_ നി൯ 

ത € സംശയക്ങ൦കൊണ്ടും-_- മഫാ 

വ്യാധി ചിന്താകുലംകൊണ്ടും 

ഭീതി വളന്നു മനമാകെ 

വിരണ്ടു ഞാ൯ സ- 

ക്കേതം നാഥനേ നി൯ 

തൃപ്പാദം പ്രാപിച്ചിടുമ്പോ൦ം-_ 

പാനസേനകലെപ്പോഴംസ്പോ ത്ൂ- 

ഗാനങ്ങളാല് നി സന്നിധൌ 

ഉനമില്ലാതെ മനതാരില് 

നിറഞ്ഞ ഭജതി 

ആനന്ദങ്ങളോടെന്നും 

പാടി സ്തൂതിചിടുന്ന- നി൯ 

൧൮൧ 181 
കാമോദരി -__ ആദിതാജം 

പല്ലപി 

കഴലിണ കൈ തൊഴ്ടന്നിതാ 

കാരുണ്യ മൂത്തേ 
കഴലിണ കൈ തൊഴ്ഠന്നിതാ 

അനുപല്ലവി 

തഴ്ടുകിയെന്നെ കരങ്ങളാ- 

ലഴലൊഷഴിക്കുക പരാ പരാ--. 

ചരണങ്ങഥം 

വരുന്നിതാ ഭൂതങ്ങള.ത്രയും--അഡ്സ്രറിയരി൯ 

പെരുംപടകംം വന്നങ്ങെത്രയും-വേഗത്തി 

്ങെരുശലേം പട്ടണം ച്ചററിയും [കകല- 

കൊണ്ടു യുദ്ധത്തി 

ന്നൊരുങ്ങിയപോലെയങ്ങെത്രയും 

കോപത്തോടെന്നില് 

കഷ 

1. കഴലിണ ൭ പാദങ്ങഗം രണ്ടും. 

വപ വധ്ച്, 7൧2111: ൧410 1127714110 

നി൯ 

യ്ത 

ശരങ്ങശവമനികമ_പൊഴിഞ്ഞിതാ 
അണെഞ്ഞു അരികതിത_വരുന്നിതാ 
കരഞ്ഞടിയനഷത്_കലന്നിതാ 
വരുന്നു വരമതു-കനിഞ്ഞു താ__കഴ 

൨. 

ഉന്നതനാമേശുദേവനേഭൂതലത്തുജ.ത 
വന്നു പിന്നു പിശാചിനെ_മു റുംജയിച്ച 
വന്നുടെ തല ചതച്ചോനേ 
അവനെറ പോരില് 
നിന്നു വീണ്ടുകൊണ്ടെങ്ങവനെ 
ജയിപ്പാനെന്നില് 

കനിഞ്ഞു കരള ലി_ഞ്ഞിടേണമേ 
അണഞ്ഞു അരികതിത--വരേണമേ 
ഇടിഞ്ഞ മനമതു_തൊടേണമേ 
വിരഞ്ഞു വരമതു_തരേണമേ__ ക 

൩ 

സത്യമാം അരക്കെട്ടും തന്നു-നതനീതി കര-- 
ണെത്തി൯ മാരകവചവും തന്നു സുവിശേ 
യത്തത്തിനുടെ ചെരിപ്പം തന്നു 
എല്ലാററി൯ മീതെ 
സത്ച വിശ്വാസ ഖേടം തന്നു 
ധരിപ്പിചെന്നിത 

സുരക്ഷയാകും_3ശിരസ്രുവും 
ശിരസ്സില് വെക്കുക_കരത്തിലും 
വിശുദ്ധ വാകാം-_4സുര്ര്രൂവും 
വിശുദ്ധനേ! ത..ന്നടുത്തുവാ നിന് ക 

ര: 

പാത്ഥിപവേന്ദ്രാ ! സമീപെ നിന്നു 

പിശാചിന്നുടെ 
ക്രത്തതാം ശരങ്ങളിതനിന്നു 

സദാ നീയെന്നെ 
കാത്തു സവ്യായുധങ്ങളിന്നു 
ധരിപ്പിച൯പായ് 
പാത്തു കണ്മങണിപോലെയിന്നു 
സ്മൃക്ഷമിച്ചെന്നെ നീ 

തടുത്തു ശരമഴ_കെട്ടതുതുവാ൯ 
കടുത്ത 6രിപൃബല-മൊടടക്കുവാ൯ 
കനത്തദുരിതമ_തകറഠുവാ൯ 
മഫത്വനഗരിയിത-_കടത്തുവാ൯- ക 

9, മുഴനിക൪. മഴപോലെ. 3. ശി 

സരം -- തലക്കോരിക. 4. സുരസ്ത്രും 5 ൩൨. 
ശ്രീയ ആയുധം. 5. പാത്ഥിവേന്ദ്രാ ! - ഫേ 

രാജശ്രേഷ്ടനായുമ്മോവേ. 6. രിചൃ 

ലം ട് ശത്രുവിനെറ ബലം. 
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ശ്രീരാഗം -- ആദിതാജം 

പല്ലവി 

കരുണ ചെയ്യാനെന്തു താമസം. ക്രിസ്ലൊ 

കഴലിണ കൈ തൊഴ്ന്നേ൯ 

അനുപല്പപി 

കുരുണശാലിയാം നിസെറ 

കഷഴലിംനയൊഴിഞ്ഞൊരു 
ശരണമില്ലടിയനു 
കരുതുമള വിലഖിലജിവനാഥാ-_- 

ച്ചരണങ്ങലം 

പാരിടമതിത ബഷു 

ഘോരവൈരികംം നിത്യം 
പവോരിട്ടവതിന്നൊത്തു 
നേരിടടന്നോരു നേരം 
നേരിട്ടു മടങ്ങാതെ 
പോരിട്ടെതിത്തു നില്ലാ൯ 
ധീരത്വമുഭിപ്പിക്ക 

സതതമകമെ പരമ നീതിസ്മൂഷ്യാ__കരു 

ധരണി പവാസവുമതിശ 
പെരിയ സന്തോഷങ്ങളും 
കരളിലൊരു നേരവും 
പിരിയാതിരിക്കിലം ഞാ൯ 
1 അരിയ വരമ മോക്ഷ 
മഹിമയോത്തനുദിനം 
മരുവീടുവാനരുഗക [കരു 
കനിവുപെരുകി കവിയുമേശുദേവാ!__ 
മുരിതകാരണത്താല് പല 
ജഡരോഗങ്ങഠം വദ്ധിച്ു 
പെരുകി വന്നെനന്െറ നേരെ 
മരണും വന്നണയുമ്പോഠം 
ഇരവും വകലും നിനെ 
തിരുവചനം ധ്യ്യാനിഷു 
പരമപദം ചേരുവാ൯ [ കരു 
കരുണയരുഗശക കരളലിഞ്ഞു ദേവാ! 
ഉ രഗനാഥനാം സാത്താ൯ 
പെരിയ കോപത്തോടെന്നിരു 
ഏരിയുയമഗ്നിതുലൃമായ് 
ചൊരിയുര്മസ്രരജാലങ്ങഠം 

1ം അരിയ ൭ ശ്രേഷ്ട. ൭. 
സ മഹാസപ്പും. 3, 
ജത അമ്പൃക്ൂട്ടങ്ങഗം 

ഉരഗനാഥ 

അസ്റ്റര ജാലക്ങഥം 

ത്തോനയുഭ്ധവും പരീക്ഷയും 

൯. 

99 

സുരലോകാധിപാ ! നിസെറ 
കൃപയാലവയൊക്കെയും 
്ഫരു മായ്ക്കരുവാ൯ വരം 

തരിക സദയമഖിലലോകപാലാ-കരു 

ന. 183 
ചെഞ്ചുരുട്ടി _ ആദിതാഒം 

പല്ലപി 
ദേവനേ ! യേശുദേവനേ ! മഹാ 
വാപിയാമെന്മേത നോകി-എസെറ 
താപങ്ങഠം നീക്കിയാശിവ്യാഭം ത. 
ന്നീടടുക പാപം പോക്കി 

ചചരണഞ്ദഥം 
സഫിപ്പാന൯ു പാടില്ലാ പരീക്ഷാഗ്നിയെന്നെ 
ദഫിപ്പിപ്പാ൯ വരുന്നയ്യോ__എന്നെ 
സഫിപ്പാനാലാക്ു അവയെ ഞാനെല്ലാം 
സഫിച്ചവാ ! കനിഞ്ഞെന്നിത__ ദേവ 

൨ 
സാത്താ൯ തന്നുടെ ക്രത്തയമ്പൃക_ 

ലളേററു തളരുവാനായ് __ഇതാ 
ചിവറിച്ചങ്ങു വിട്ടീടുന്നപ്പനേ 
വാത്തരുദക ണമെന്മേത__ 

൩ 

ജഡമിതാ തന്െറ കടുത്ത കൈകളെ? 
തഴുപ്പാ൯ പാടില്ലാ പിധത്തില്_മഹാ 
കടട പ്പമായോങ്ങീട്ടടിച്ചിടിച്ചെന്നെ 
ചതയ്ലുവാ൯ പോകുന്നയ്യോ.__ 

ര 
ജഡത്തില് ക്രിയകഠം തെളിവല്ലൊ അവ 
കെട്ടക്കാനോരോന്നായെന്മേര__ഇതാ 

അട്ട ക്കുന്നപ്പനേ പൊടിക്കുന്നെന്നെ നീ 
പിടിക്ക നി൯ വലങ്കയ്യാത__ ദേവ 

൫ 
ചതിചീടുന്നൊരു ലോകവും ക്രടെ 
കുതിക്കുന്നെന്െഠറ മേല് കേറാ.നിപ്പോം 
കഥികു അതിനോടുടട്ടക്കാതെ൯ |ഷിന്നില് 
ഒതുക്കത്തോട്ട -പോയിീടാ൯__ ദേവ 

ദേവ 

ദേവ 

കയത്തുവരുന്ന ഭരിപുക്കമെ ഞാനും 
കയത്തു പിന്നില്--നോക്കാതെ__കണ്ടു 
ഏതിത്തു ജയിപ്പാ൯ കൂപ തന്നെന്നെ നീ 
അയക്കെണമെസ താതാ൨വേ_ ദേവ 

4. ഫരമായ്ക്കരുവാ൯ു ജല്ലാതെയാകാ 
ടം രിപുക്കമെ ട- ശത്രകുലെ. 
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പ്ര 184. ചരണങ്ങം 
സൈന്ധവി പം ആദിതാഒം ന്വചനാമെ൯ ദുരിതങ്ങമഥെ 

നോക്കേണമിതാ_ക്രടെ 
പല്പപി വാക്കെണം സദാ യ്യേശു 

തരനനമേ പരമ ശരിരി-തആവര ൨ പെരിയസാത്താനരി; 
കാലേ തുണ പരോപകാരി ക് നള 

പെരിയമാരിപോത.-അസ്ര്രം 

അനുപ്പല്ലപി ചൊരിയുന്നെരെറ മേത__ യേ 

നരകുല ദുരിതാവഫാരീ-സ്വറ്റു 

പുരം യെറുശലേം അധികാരി ഉട൯---ത | ജഡത്തി൯ മോഹം കടുത്ത വൈര 
അടുത്തണയുന്നു കൂവ 

ചരണങ്ങം കൊടുക്കെണമിന്നു__ യ്യേശു: 

സുരനരഗണെ സേവ പാത്രാ-ദൈവ 
ഒഓനകനൊരുവനായ പുത്രാ ര മുക്ടലോകം നിന്നിതനിന്നു 
നരനൊരു പിണയായഗാത്രാ യേശു വിട്ടകറടുന്നു-കൃപ 

നായകാ &അമേയാ 3പവിത്രാ-ഉ ട൯__ ത കിട്ടെണമിന്നു__ യേശൂ 

൨ 

൫ ചോകം ജഡം പിശാചു വലരെ 
കേട്ട് ചെയ്യുന്നു-കൂവ 
തേട്ടന്നേ൯ ഇന്നു യ്യേശൂ 

ആധാരം വേറെ എനിക്കാരും-ജൂല്ലേ 

നീയനുക്രല൯ ആയാത പോരും 

വേദാന്ത സുഖം ഉടന് ചേരും-എസെറ 

വേദനയതുകൊണ്ടെ തീരും-ഉട൯ ത 

൬ കഠിന പാപകഷ്മുട്ട നീക്കും 
കരുണയുള്ഭവാ-കൂപ 

നിത്ൃം നിതൃവും എനെ മേലെ-വരു.- തരെണം നല്ലവാ-__ യ്േഗ്ര 

ന്നെത്രയോ തുമ്പങ്ങം ഒരികാചേ | 

അത്രയും നീക്കു നിന കൃപയാലെ-ദിവൃ 

൩. 

൭ രുക്കൃശിലമെന്നിതനിന്നു 
ഉത്തമശീല൯ ബമ്മാനുവേലേ-കൂടന്൯--- ത വിട്ടകറെറണം- പുതു 

സ്ൃക്ട്രിയാക്കെണം--- യേഗ്ഗ; 

൧൮൫ 185 | ൮ പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം 
ം വന്നു പാക്കെണം-ഏന്നെ 

ഭ്രരവി -. അടതാടം എന്നും കാക്കണം യ്യേഴ്റ, 

നന് മരണും വരെയും കരുണയോടെ 

കാത്തരുളലെണം-കൂ൨' 

തന്നു പോറെറണം--- യ്യേഗ 

യേശുവേ കരുണാസനാ മഫാ 

ദോക്കി ഞാനയ്യോ 

കൃപ തോന്നെണമയ്യോ-- 

1. ഗാത്രാട ദേഫത്തോട്ടത്ൂടിയവനേ. 

൭. അമേയാ -- അ£വററവനേ. 8. പവി | ലാത്തുകൊള്ളെണം-എന്നും 

ത്രാ _: പരിശുദ്ധനേ: 2 പര്തുകൊള്ളെണം-- യ്യ്യേ 

നിനെറ രാജം തന്നിലെന്നെ ൬ ഠ 
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൧൮൬ 186 |൯ സിംഹംപോലലറിയെന്നെ 

സംഹരിപ്പതിന്നു സാത്താസ 
പല്ലപി ഉന്നിയോടി വരുന്നയ്യയ്യോ, 

നേരമാകും മന്നെന്നിത എന് നാഥനേ '-- ന 
വരികാ വരികാ എ൯പ്രിയാ പ് 
വന്നെന് ദുരിതം മാറഠറുക_ നാഥനേ !| 9൭ ചത്ത ചെഭ്ളാമെന്നെ നിന്െെറ 

ചിത്തത്തിലോത്താലഥെക്കും 
ചരണങ്ങഥം കത്താവേ കൈ വിടരുതയ്യോം 

൧ ൪പാരിടത്തിരു മനുഷ്വാവ_ എസ നാഥനേ 1--- നേര 
താരം ചെഡ്യോരേശുവേ ഞാ൯ | ളു 
പാരം പരിശ്രമപ്പെടുന്നേ൯, ൮ നീയെന്നെ വിടാത പിശാച്ച 
എ൯ നാഥനേ !__. നേര വായാലെടുത്തു നരക. 

ിയിന്ന് ക്കിട്ടമയ്യോ ൨ 9൭അന്തികെ വേഗം വന്നുയെ൯ പി ലി ട്ടമ്വോം ക, 

വെത്തുരുകും മനമാത്മ കി: 
ിി 

ടു ലാട, ൯ നീതിയി൯ സൂഷ്യനേയെന്ന- 
ളൂ യം റ നിതിയുഭള്ളഭാത്മമതിങ്കരു 

൧൨ ലോകചിന്തയാലെ൯ മ൨൨ മോദമോടെ വേഗം വാഴ്ചകാം 
മാകെയര്ലായിട്ടുന്നു എസ നാഥനേ !__. ൭ നേര 
മനുവേലേ വേഗം വരികാം. 

| 
ഏന് നാഥനേ. ---- നേര | ചം നിന്നെ വിട്ടെവിടെ പോയി 

ര. ദകാന്താ വന്നീട്ടക മന. ടന്ന ഞാനിനിക്കായി രക്തം 
ക്കാട്ടകഠം വെട്ടിയകററി ചിന്നി മരിച്ചോരെന൯ു ഭത്താവേം 
ചന്തമോടെന്നിരു വസിക്കുകാ, എസ നാഥനേ !__ നേര 
ഏഎ൯ നാഥനേ !__. നേര | 

൭൫ സിംഹാഭികലാം മുഗസ്൨ ൧൧ നിന്നെ ഞാ൯ വിട്ടിട്ടമോ നീ- 
ദൃഹങ്ങളെ.ന്െറ ഹൃദയേ യെന്നെ അനുഗ്ര ഹിചല്ലാ- 
സഞ്ചരിച്ചെന്നെയൊടുക്കുന്നു, തെങ്ങും പോയ് ടരുതയ്യയ്യോം 
എന നാഥനേ !__ നേര എന് നാഥനേ !__ നേര 

വേഗം എന്നരികില് വാ_എ൯ പ്രിയ നാഥാ 
വേഗം എന്നരികിത വാ__ 

അനുപ്പല്ലപി 
വേഗം എന്നരികില് വന്നു എന്െറ അതി_ 
വേദനയെ കണ്ടു പാലിച്ചിട്ടുകാ നീ__ 

നത്ത൯ ൭ ഭത്താവു. 

15 പാരിടം ടട ഭൂമി. ൭. അന്തികെ ൭ അടുടകത. കാ 



109 1,04൩ 20൩ 789൯ 00൩0 ൨൬ അധ 

ചരണങ്ങഥം 
൭ ആഭദിസപ്ലുമാകുന്ന-കൊടിയ സാത്താ- നാക്രമിക്കുന്നാനെന്നെ 

എമ്മാനുവേലേ! ഓടി നി വന്നെനെഠ ചാരെ നിന്നില്ലെങ്കില് 
ഓനായ് മുമ്പില് നില്ലച്ഛന്നാടിനെ പോലയ്യൊ__ വേഗം: 

൨ ചലോകമോഹാദികളു എന്െറ മേല് വിണ__മാലിനൃമാക്ഷന്നെ൭ 
അതിനാല് ഞാനും വിഥിയിങ്കത നിന്നെ തേടി വിളിക്കുന്നു 

എതുമൊരു തൂണയില്ലിനിക്കു നാഥാ-_ വേഗ 

൩ സാറായ് പഴ്ടെ ഗേറാഠില്._ഭൂപതിയുടെ-വിട്ടിര താമസിച്ച നാഠം 

അതിശയമായി ഭ്ൃതനെ അയച്ചു സൂക്ഷിച്ചതിയ്ഷ്്സം 

നാഥാ ശത്രൂ കയ്യില് ഞാനു വീഴാതെ കാപ്പാണ-- വേഗം. 

ര. പാതകി ഞാനാകുന്നേ_അതിനാത നിനെറ-പാഭെ വന്ദിച്ചിടുന്നേ൯ 

ഒരു പൊഴ്ചതും ഭേദമില്ലാ നിനെറ പാദെ വന്ദിക്കുന്ന 

പാതക്ക് ഭയം നീയല്ലയോ നാഥാ--- വേഗം: 

൫ പേഗം നീ വരാമെന്നു_പറഞ്ഞതോത്തു_ദാഫത്തോടിരിക്കുന്നേ 

എന് പ്രിയാ നിരശെറ നാമം കേയഷക്കന്തോറഠും ഹേമിക്കുന്നെ൯ മനം 

കാണ്മാന് നിന്നെ എനെറ കമ്കേഠം കൊതിക്കുന്നു വേഗം : 

188൩ അതി ഇമ്പം തിരുശബ്ദം 

പ് & അതു കേഷപ്പികകെണഥീശോ 

ചെഞ്യുരുടി -- ആദിതാദം മദിമോദം ഉഴിപ്പിക്കും 
ലു മഫത്വം കാട്ടിടെണം 

പല്ലപി അതിനോടെ ഉയി൪മുദ 

എഴുന്നരുമേണം യേശു മഹേശാ ഭവാ൯ വൃതുദാനം തരുവാനും 

വചിച്ചരുളിയവണ്ണം--വന്നരുശ ംരംദ്ശാ തി പട നിരന്തരം 
വദിച്ച കാതീട്ടന്നേന- എട്ടു 

ചരണങ്ങഥം ര. സകല സ്ൃൂക്ക്ികളിങ്ങു 
൧ തൊഴ്ചതു നി൯ തിരുസഭ സഫിക്കുന്നു മഫാ ഖേദം 

മുഴ്സ്പ്രഭ ധരിച്ച നീ മുഫത്തേഠും ദിനത്തിന്നു 

വഴികൊണ്ടിങ്ങെഴ്ചന്നീടാ൯ തപിഷ് കാത്തീട്ടുന്നു, 

വരവു കാത്തിടുന്നു പകല് കൃഷി കാലങ്ങഥം 
കഴിയുന്നു കാലങ്ങ൦ം | തികവായി വരുന്നല്ലോ 

ഒഴിയുന്നു ദിവസങ്ങ ഭഗവാനേ മശിഫായേ 

പിഴയൊന്നും നിനെക്കാതെ വഷീകൊണ്ടു വേഗം ഫഎഴ്ട് 

വഴികൊണ്ടു വേഗം--., ഫ്റി്ടി | 

൨ പെരുകുന്നു മതഭേദം 
നരകാഗ്നി ഏരിയുന്നു | ൧൮൯ കാല് 189 

മുറുകുന്നുഭരിവാദം റു 

കുറയുന്നു സ്നേഫവും ടി 
ഞരമങ്ങന്നു തിരുക്രടടട്ടം ' ഏക്കാലം കാണുമോ; എ൯ യേശുവെ ഞാ൯ 

കരയുന്നു തപശ്രേഷ്ട൪ ാ 
തിരികേണം തിരുനീതി അനാപല്ലവി 
ചൊരികേണം വേഗം--- എഴ്ച് ; സ്വശ്ണാധിപൈകകുമാരനേഞാനിനി--ഛഏ 
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൬ വേഗം വരുമെന്നു നീ 

ലേഖനം തന്നില്ലയോ € 
കാഫലം കേശഷപ്പതിന്നാ- 

ച്രണങ്ങധം 

നരപരിപാലന് ന൩൨രരിപൃപാല൯ 
നരപര൯ ആയ ഇമ്മാനുവേലേ ഞാസ-- യ്യ്യാതുകഠം മതിക്കും. എന്നു 

൨ 

ന ലി ൭ കത്താവേ! വരേണമേ 
തന്നുയി൪ കൊണ്ടിട്ടെ-ന്നുയി൪ര വിണ്ടൊരു നാര] രാമ 

മന്നവനെസ൯ മണവാഭള കൃപാഥനേ-- കാത്തിരുന്നീട്ടന്നു ലി 

൩. കാവല്ലകാര൯ പോലയ്യ്യോ-- എന്നു 

ഉരുസുഖമോക്കെ മ-ഠുകുടി ചെയ്താ൯ 
വരുമെന്നരുളി ഗമിച്ച ദയാലവേ__ 

തിരുമിഴി കണ്ടും തിരുമൊഴി കേട്ടും 
അരികതിത വാഴ്സ്രാ൯ അതിനിടയെന്നോ € ദ്വിജാവന്തി - ആദിതാളം 

കാന്താ! താമസമെന്തഹൊ 

വരുവാനേശു 
൧൯൧ പല്ലപി 1000 കാന്താ ! താമസമെന്തഫൊ ! 

എന്നു ഞാ൯ കണ്ടുകൊണ്ടീട്ടം ാാറത്്പ്ി 
ഹൃമ്മാനുവേമെ__ എന്നു. ൂ ട്ട 
എ൯ യേശുവിനെ ഏന്നു__ കാന്താ ! നി വരവിന്നായി 
എ൯ രക്ഷകനെ എന്നു__ കാത്തിരുന്നെസെറ മനും 

വെത്തുരുകുന്നു കണ്ണും 

ചരണങ്ങഥം മങ്ങുന്നെമ്മാനുമവകേ__ കാന്താ 
ഇന്നും ഞാ൯ ഉഴിയില് കി. 

ങ്ങാ 
ടുന്നു വലയുന്നയ്യോ ല്, 
നിന്നെ കാത്തിരുന്നെന്െറ വേഗത്തിത ഞാ൯ വരുന്നെന്നു 

കണ്ണ്ൂകുഠം മങ്ങീടടന്നു__ എന്നു പറഞ്ഞിട്ടെത്ര 
ം വക്ഷമതായിരിക്കുന്നു 

പാപത്തില് കിടന്നു ഞാ൯ മേഘങ്ങളില് വരുന്നെന്നു 
താവട്പെട്ടഴലുമ്പോം പഠഞ്ഞതോത്തു 

ആപത്തൊഴിചചോരെന്റെറ ദാഹത്തോടെയിരിക്കുന്നു 
ആത്മ മണുവാ 

[7 ന ഏകവല്ലഭനാകും 
തെറഠിയ ആടാമെന്നെ യേശുവേ ! നിന്െറ നല്ല 

തേടിട്ടപാനായി കൈ ആഗമനം ഞാ൯ നോക്കി 
ഏററു വന്നു മരിച്ച്യിര്യ്ത ആശയോടിരിക്കയാല്__ കാന്താ 

വാനിര യ്ക ന്: 
ഗയ് എന്നു ജാതികഠം തികവതിനോ ? 

വാനിത. പിതാവി൯ വല_ ആയവര് നിനെ 

ഭാഗത്തിദ്കലിരുന്നു പാദത്തെ ചേരുവതിനോ ? 
ഫീനനാമെനികായ് യ്ലൂദന്മാ൪ ക്രടുപതിനോ % 
കേണവേക്കഷിക്കുന്നോനെ !__ എന്നു കാനാനിലവ൯ 

കുടികൊണ്ടു വാഴവതിനോ ? 
മന്നവാ മശിഹായേ ! ഏതു നം ന; ്  ് 
എന്നു നീ വന്നിട്ടമോ | ലി ) 
നിന്നെ കാണ്ടതിനെസെറ | തിരിക 1 ന 

ക്കം കൊതിക്കുന്നു | | വ 
ണ് ളള എന്നു | സ്കയ്യയനാകുന്ന യേശു__ 

കാന്ത്് 
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൩ എത്രനാഠം ഭരിച്ചകൊള്ളം 
പിശാചിലോകം 
എത്രനാഠ ചതിഷുകൊടളും 
എത്രനാധ പറഞ്ഞുകൊള്ളം 

അവവാദങ്ങംം 

ശുദ്ധിമാന്മാരുടെ മേലും 
കത്താവേ ! നോക്ിക്കാങ്ക 
പാത്തലത്തിന൯ ഭൂരിതം 
സാത്താനെറ ധിക്കാരത്തെ 
നീക്കവാനായി പ്രിയ. കാന്താ 

ദുഃഖം നീ നോക്കുന്നില്ലയോ ? 
എനെറ വിലാപ 
ശബ്ദും നീ കേഷക്കുന്നില്ലയോ 
തക്കം നോക്കിടുന്നില്ലയോ 
പിശാചെന്മനം 
വെക്കം ഫനിപ്പാനയ്യയ്യൊ 
തൃകുണ്ണ്റാലെന്നെ നോക്കി 

ദുരിതങ്ങളാകെ പോകി 
വെകും നി മണവാടി 
ആക്കികൊടളല വാ൯ പ്രിയ__കാറമാ 

൧൯൨ ബലഫര। 192 

മനുവേലാ നീയെന്തിത്ര 

വരുവാ൯ താമസിക്കുന്നു 

അനുപ്പല്ലപി 
വരവോത്താനന്ദിച്ചിതാ 

ദിനവും കാത്തിരിക്കുന്നു 

5102 ധാ ൨ വ്വ 

ചനണങ്ങധവം 

൧ വരുവപേ൯ വേഗമായ് 

ഞാനെന്നരുമരക്ഷകനേ നിഷ 
തിരുവായാലുര ചെയ്യ 

തൊരുനാമൂ.ം നിക്കം വരാ 

൨ പവരുവാ൯ താമസമെന്തെ. 

ന്നറിഞ്ഞിടാഞ്ഞു. നിന്നുടെ 
തിരുവചനങ്ങളേറെ 

തിരഞ്ഞു നോക്കിയന്നേരം 

൩ ഒരു പാപി മരിക്കാതെ 

വരെണും രക്ഷയിലെന്നു 
പരനേ നി നിരൂപിച്ച 

കരുതി കാത്തിരിക്കുന്നു 

ര. ഇതിനെ ഞാനറിഞ്ഞപ്പോഠം 
മതി നന്നായെളിഞ്ഞു ഞാ൯ 
ദിനവും നി൯ വരവിനെ. 
യൊരു ഛാനാഗ്രഫിക്കുന്നു 

൫ എഴുകു നിന്നുടെ തിരു 
കുരത്തിലേഴയാമെന്നെ 

നടക്കാം ഏതിടത്തിലും 
നിനകായ് വേല ഷെഴ്യിടാ൯ 

൬ പവരുവെനു കള്ളനെപോലെ 
ന്നുര ചെയ്യായതുപോലെ 
പരനേ നീ വരികെനെറ 

ഭരിതം മാഠഴുവാനായി 

൭ എനിക്കുള്ള സകലവും 
നിനകായുന്നിട്ടന്നു ഞാ൯ 
മനുവേലാ നീയിന്നെനെെറ 

ബലിയെ കൈക്കൊണ്ട് ടെണം 

ട1:001 001൦ 01 വഞ്ചന 
ക്രിസ്മുവിനെറ രണ്ടാമത്തെ വരവു 

ശ്രീരാഗം -- രൂപകതാളം 

പല്പപി 

യേശുരാജന്മെഴ്ടന്നെഭ്ളത്തി൯ 
മു൯ടൂതുകളി_ 
താ! നടന്നു കൊണ്ടുവരുന്നു 

193 അന്ുപല്ലപ് 

| യേശുരാജനാകും നസ 

ഥേശനാം മശിഫാ ദേവ൯ 

ഭൂതലത്തിലേക്കെഴ്ടിന്നെ. 

ളള ന്നതിന്നു വന്നു കാലം യേശു 



ക്രി സ്കൂവിന്െറ 

ചരണങ്ങഥം 

കന്യക മകനായ്ക്കന്നവ൯ 

മന്ുജക്കായി 

ദണ്ഡമേറഴു ചത്തുയിത്തവ൯ 
മഹിമയോട്ട 
ഉന്നത൯ വലത്തുഭാഗ- 

ത്തിങ്കലിരിക്കുന്ന രാജ. 

ന്നന്നത പ്രതാപമോടി 

മണ്ണിര വേഗം വരുവതാത__ 

രാജൃസുവിശേഷമാം കൊടി 
പിടിച്ച സ്വശ്ശു-- 

രാജ്മക്കാം ചുററി നടന്നു 
പ്രിയരേ ! നിക്ങഗം 

രാജരാജനാകുമേശു 
നാഥനെഴ്ടന്നെ ഒള വതി 
നായൊരുങ്ങി നില്ലിനോയെ 

ന്നട്ടഫാസിഷ്രയ്കുന്നു__ 

അണ്ടരകോനിതാ അയക്കുന്നു 
തമ്ദെറ ആത്മാവെ 

പണ്ടു താനുരച വാക്കുപോ. 
ലതാത കഠിന 

കങ്ടാര പലര് ചെയ്യ ദ്രോഹം 
കണ്ടു നട്ടങ്ങിയലറി_ 
ക്കൊണ്ടു വിണു യേശുപാദം 
രണ്ടുമങ്ങിതാ തൊഴ്ടന്നു__ 

ദാവിദിനെറ വിണപോയൊരു 

ക്രടാരം ദേവാ- 
ത്മാവിതാ പണി നടത്തുന്നു 
അതിന്െറ കേട്ട 
പാടുകലൊഴിഞ്ഞൊഴിഞ്ഞു 
പോയിട്ടന്നതാല് പൃതിയ_ 
തായിട്ടന്നലലമല്ലം നി_ 
വിനിട്ടന്നിതാ മശിഹാ__ 

യുദ്ധം കലഹങ്ങഗ പകരും 
വൃ്ാധികഠം മററും 
കത്ത൯ മശിഹായുരച്ചപോത 
വന്നുകൊണ്ടഹൊ 
എത്രയും നാശത്തെയിതാ_ 
യിദ്ധരയിങ്കല് വരുത്തി 
കത്ത ഭക്തരെക്സന്നെ._ 
ഒളത്തിനായൊരുകിട്ടന്നു__ 

യേശു 

യ്യേശു 

യ്യേശു 

യേശു 

യേശു 

രണ്ടാമത്തെ വരപ്വ് 

൬ 

൧൯ 
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നിയമിതന്മാരുടെ ക്രട്ടഞ്ങഗം 

ക്രടിവരുന്നു 

നിയമിതരല്ലാത്തവര്കളു.ം 
കഠിനം ഏട്ടു 
അവിശ്വസിച്ചങ്ങവിശ്വസിഷ്ച 
പരിഫസിക്ച പരിഫസിക്കു 
കഴ്ുത്തുകഥെ കഠിനമാക്കി 
ട്ടൊരുങ്ങുന്നന്തിക്രിസ്മവിന്നാ__ യേശൂ 

രാജരാജന്ദെറ യാത്രഷ്ക്കിതാ 
അവനെറ വഴി. 

യാകവെ നന്നാക്കി വരുന്നു 
നമ്മുടെ നാഥ 
ന്നായൊരു പെരുവഴി ൨൨ 
നത്തിലൊരുക്കി വരുന്നു 

താണ പ്രദേശങ്ങഭുമു- 

യന്രയന്നിതാ വരുന്നു__ യ്യേശു 

1വക്രതയുള്ളതു ചൊവ്വായി 
തീന്നു ൨രുന്നു 
ദുഫടമുഭള്ഭതു സമമായ് 
തീന്നു വരുന്നു മു 
ഒക്കെയിപ്രുകാരമിത്ങൊ_ 
രുങ്ങി വന്നിടുന്നതാലെ 
ശീര്രുമായെഴ്ടന്നെലളത്തു_ 
ണ്ടാമതിന്നുണന്നകൊഠംവി൯൨_ യേശു 

104 

ആരഭ -- ആദിതാടം 

പല്ലപി 
യേശുരാജ൯ വരുമേ 
സീയോനേ ! നിന്െെറ 
ക്ലേശമൊക്കെയും തിരുമേ 

അനുപല്ലവി 
യേശുരാജ൯ വരവു 
ഘോഷം കോടി സദ്യ 
കാശം പോലിരിക്കുമാ-_ 
കാശമണ്ഡചത്തിമകത__ യേശു 

1. വക്രത - വളപ്പ്. 
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ച്രണങ്ങഥം 

മന്നവമന്നവ൯ മനു-നന്ദനരെക്കാലതി_ 
സൂന്ദരരൂപമുമ്മവസ-കൃപ 

തന്നധരങ്ങളിത പ.കന്നതാലനുഗ്രഹ_ 
മെന്നുമേററഠിരിക്കുന്നവ൯൨ശക്ത൯ [ട്ടം 
ഉന്നത തേജസ്സ്ോടും-മിന്നും പ്രഭാവത്തോ 
തന്നുടെ വാമൂ. തുട_ തന്നില് തിളങ്ങിടവേ 

൨ [താ-- 
സതൃം സൌമൃത നീതി_നിത്ൃം തനിക്കുള്ള. 
ലെത്രയും മഫത്വത്തോട്ടം_ അതി 
ശക്തിയോടും പ്രബല--പ്പെട്ടവാഫനമേറും 
കത്ത൯ വലമൈ. തന്നോടടം ഭയം 
തട്ടു ംകായ്യങ്ങളോത്ം-ശത്രുകമൂഒടില് തനെറ 
അസ്റ്രുങ്ങഗം പാഞ്ഞു കേറട്ടത്തലോടവര്൪_ 

വാഴ്ടിം 

[രിക്ക നി൯ 
പുത്രി! ചെവിക്കൊണ്ടാ്ടുഒഭത്തില് വിചാ- 

ശ്രോത്രത്തെ ചായിചിടുക-സ്വജ_ [നീ 
നത്തെയും നി൯ പിതൃഗൃ-ഫത്തെയും മറക്ക 
പാത്ഥിവനപ്പോശനിന്നുടെ__അഷ-[്യാൽ 
കേററംകൊതിക്കുംപ്രാണ_നാഥനവനാക 
കാതത്തളിരിത്മ വിണു കൈ._.ക്രപ്പി വന്ടി_ 

ൂ ചിടടുകാ 

൩. 

ര 

മന്നവമകമളേ ! കേം_നിന്നുഠമുഷ്ഴവനുംനി_ 
റഞ്ഞിരിക്കുന്നു മഫത്വ.__നല്ല [വ്രും 
പൊന്നിന കസവുൃള്ളതാ_കുന്നു നിന്നുടെ 
കനൃകമാരാം തോഷഴിമാ-രോട്ടം 
ഉന്നതാനന്ദത്തോടെ-മന്നവനുടെ പുരം 
തന്നിത പ്രവേശിക നീ_ എന്നും മോദമാ- 

യ്യാ. 

ച൯൭ 195 

സൌരാഷ് ട്രം _ ത്രിപുടതാജം 

പല്ലപി 

വരുമേ ഉ ണന്ിരിപ്പി൯ 
പരുമേ ഉണുനിരിപ്പിന൯ 

യേശുനാഥസ 

അനുപ്പല്ലപി 

വലിയോക്കും ചെറിയോക്കും 

മാമ്പൃക്കും ഫഹീനക്കം 

1. ശ്രോത്രം : ചെവി. 

ട51:00ന 0000 ൨൦ അസ 

അഖിലക്കും വിധി നല്ലി 
തക്ക ഫലം കൊട്ടപ്പാ൯__ 

ചരണങ്ങറം 
മഭേരിയാത ബ്രഹ്മാണ്ഡ. 

ഭിത്തികഠം കുലുങ്ങുവാ൯ 
വെരുംകാഫള ധ്വനിയാല് 

വപേഗണും കുലുങ്ദവാ൯ 
 3അരിഗണം ച്ചളൂ.ങ്ങുവാനു 

തന്നില് 3ആശ്രിതന്മാരും 
നിരയണിട്ദുതരും ചേന്ന 

തുടങ്ങിട്ടവാ൯-_ 

൨ 
വാനം ഭടഭടെന്നു, ഭവനം കിട്ടകിട്ടങ്ങി 

ഫീനപ്പേയെ ചേനന ഏവരും നട്ടനടുങ്ങി 
മാനം ജല്ലാതെ വാണ പാതകരോഴ്ടവാ 
ജ്ഞാനഗാനം പാടി നതസഭ തുടങ്ങുവാ൯ 

റ്റ് 

തുമ്പപ്പെട്ടോരെ ജിവ ഇമ്പ കനികമൃട്ടി 
 തനപ്രസാദ പാത്രരെപൊന൯മുടികാംചൂടി 
അനപഠേറാരെ നരക വ൯പാക്വെകാടടീ 

അന൯പൃട്ള ദാസക്കു ടസമ്പല്ഗതി ക്ൂട്ടവാ൯ 

ര 

പിശ്വാസികമെ താ൯ളയത്തിപുകഴ്തിനു 
മേലാം മോക്ഷവാസികഠം 
ചാലെ ഘോഷിപ്പതിനും 
വിശ്വാസഹീനരെ നിരസിച്ചകഠറഠുവാനും 
വിണ്പരിവാരം ചൂഴ്ന്ന 
 അ൯പ൯ യേശു മഫേശന്൩_ വരു. 

൧൯൬ 190 
കാപി -- ആദിതാടം 

പച്ഛപി 
വന്നീടും പരമദേവ_നന്ദനനീശൊ 

അനുപല്ലവി | 

മുന്നം വന്ന ഭാവം മാറ 

മേഘവാഫനത്തിത കേറി 
൭൨. വിതം മണ്ണും ഞടുത്ങിടാ൯ 

പിക്രമം മര്യ൪ കണ്ടീടാ൯___- വന്നീ” 

ഒ, ഭേരി  പെരുമ്പാ എന്ന വാദ്യം. 

ടട. അരിഗണം -- ശത്രുക്രടം. 4. ആശ്രി 

തന്മാ൪ -- ആശ്രയിചിട്ടുഭഭവ൪. 5. സ്പത 

ഗതി ട സമ്പത്താകുന്ന ഭാഗ്യം. 



ക്രിയ്്കവിനെറ രണ്ടാമത്തെ വരവ് 

ചരണങ്ങറം 

കട്ന്റിനെമയക്കും പ്രഭ-യന്നു വിലങ്ങും 

കണ്ടവകെല്ലാക്കംമഫാ- അത്ഭുതംതിഞ്ചം 
സ്വണ്ണമയമാം ഖെറുബിന൯ 

സിംഫാസനത്തിലിറമങ്ങും 
സതൃ ദൈവ പുത്രനായ 
സ്വഗ്ഗനാഥ൯ യേശു ദേവ൯- വന്നി 

[ജം 
കാച്ചിയ പച്ച പോലെ കാല്,ംമിനു- 
കരത്തിലേഴ്ച 1താരകമങ്ങാം_കാന്തിയിത 
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[ലീക്കും. 

൩ അഗ്നിപോലിരുകണ്ണുകഗ- അന്നു ജുവ_ 

ആഭിത്യനുതുല്യം മുഖ-ശോട ഫലിക്കും 
അന്നു തിരുകേശം ഹിമം" 

എന്ന പോൽ ശോഭിചിരിക്കും 

അത്ഭുതം ഇരുമുന വാഠം ഒത്തീടും 

കത്തനി൯ വാക്കും__ പന്നീ! 

ആരവം൭ ചയ്യേറെടൂത൪_അഞ്ങുക്രടിടും 

ആ വലിയനാമിരല് കത്ത൯_ആജ്ഞ്ഞ- 

ഒച്ചയും കടത്മുഴക്കം [തിങ്ങും ആയിരം കോടിയായ് നര൪ (ന്നീടും, 

ഒത്തു ഭീതിയോടെ മുഴങ്ങും അഞ്ങു തന്മുമ്പില് നിന്നീടും 

ഉന്നതകാഫള.ം ഭ്ൂത൪ ആവലാധിയേഴും ദുക്ജൂ൪ 

ഈതുമേ ഭൂമി കുലുങ്ങും വന്നി! ഏറെ പ്രലാപം ഫഷെഴ്യിടും_ വന്നീ. , 
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പല്ലപി 
ത്രിലോക രാജന് യേശു-ംരംലോകാന്ത്യ 

കാലേ വരുന്നു ഭദ്രം 

അനുപളൂപി 
കാലം ഇല്ലതില് പിന്നെ_കരുണയില്ലതിര പിന്നെ 
ദ്രലോകം പിയലോകം-ഭൂതങ്ങമൂ.ം നശിക്കും__ ത്രിലേം 

ച തണങ്ങഥം 

൧ മേലെ ദ്രൂതര പഠക്കും_കാഹമം ഈതും-(്ുലോകവും വിറെക്കും 
ഏലോഫിമീഫ തിരിക്കും_ആകാശത്തില്_ഏഴിടികഠം മുഴക്കം 

കാലുനാഴികപോലും-കാലം താമസിയാതെ 
മേലും കീഴിലും ബഡ്-ചേലുകേട്ട ഭവിക്കും 
മേഘവും ആകാശവും ചുറഠും-തിരയ്ലു,, തുല്യം 
ഏകമായ് പഠന്നു ഗമിക്കും 

ര്അക്കനും അന്ധത ചേരും_യുക്തമോ ചന്ദ്രപ്രകാശം 
തക്മെസ്നയെ ലജഷ്യോടെ ശീ്രുമ്ങു മറഞ്ഞീട്ടും__ ത്രിലേയ 

൨ അന്ധകാരം ഭയവും-മിന്നല് ജടി-ഗംഭീര ശബ്ദങ്ങമു.ം 
സിന്ധുവിനു ഗജംനംപോര-മന്നനുടെ-സംസാരശബ്ദങ്ങളു.ം 

&സ്വാന്തത്തിലുദിക്കാത്ത-സാദൃശ്ൃത്തിലുച്ചത്തെ 
മണ്ഡലങ്ങളും വെന്തു-നീങ്ങിപ്പോയിട്ടം ഫാ ഹാ 
സംഖ്യൃയില്ലാത്ത ദൂരത്തിങ്കല്_ശോഭ ചിന്തുന്നു 
സംഘനക്ഷത്രങ്ങഴം ഗ്രഹത്ങഗ 

ഫന്ത ഭ്ൂമിയിതിന്മേല് അ_തൃന്ത തീവ്രത്തോട്ട വിഴ്ചം 
എന്തു ഭയങ്കര കാച്ച ചിന്തചെയ്യറിക മര്യാ__ ത്രിലോ അന്ത്ത്ത ത 

തം വാരം യം റ യ 
[ത്രി ി നി ജു തല ടി, ല് ക്ക ന 

4. സ്വാന്തം ടു ഡൃുഭദയം. 4 ഭം അക്ക൯ ൭. സ്ൂയ്യ൯. 
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൧൯൮ 
നാഗവരാജി-__-ആദിതാജം 

പച്ലപി 

മന്ദവേത വരുമേ വേഗം ഉണന്നുകൊൌധ- 
[വിന 

 ്ജിപ്പോശ നിവൃത്തിപ്പതാത__ 
മനുവേരത വരുമ്മേ വേഗം 

അനുപല്ലവി 
മനുവേരു വരുന്ന നാജു.ം 

നാഴികയും മനുഷ്ൃ 
തനയന്മാരിലാരുമേ- 
യഠിയുന്നില്ലഹൊ നൂനം. 

ചരണങ്ങാഠ 
9 ചോരനെപ്പോലെ വരുന്നു 

ഞാനെന്നവ൯ ത൯ 

കാരുണ്വചനം തന്നില് 

നേരായുരച്ചിരിക്കു-ന്നോരു വചനം മന 

താരിലുറഷ്ു നിങ്ങള് 

ധ്യാനിച്ചു നിന്നീടെണം-- മുന്ന | 

൨. 

ക്രിസ് വരുന്നതിന്നു മു൯--വിശ്വാസത്യാഗം 

ക്രി രാനികളിലുണ്ടാകും 

ഒത്തുവരുന്നതിപ്പോഠം 

ക്രിസ്പ൪ ക്രിസ്ക്കുവെ വി_ 

ട്ടതയന്തഭോക്ഷത്വമാ- 
യ്ലരററൂള്ളോരിത പറഠുന്നു__. മുന്നു | 

1, വിഗ്രഫാഷികഠം - വിഗ്രഹത്തെ ഘൂ, 

ജിക്കന്നവ൪. 8. ചോര൯ -- കളള൯. 

ട1ധാമ്ഥ 002146 ൨ ഡ്വ്വട് 

പവ്ൃതങ്ങം മലകംംസവ്വം തിരു_ഗവ്ൃത്തിത വിഭൂമിക്കും 
ഉവ്യിതങ്കത കുലുങ്ങും-നിവ്യാണമാം-സവ്യ വസ്തു നശിക്കും 

ഫ്യവ്യ ശക്തികകോടും-ഉവ്യി രക്ഷക൯ യേശു 
സപവ്വൃക്കും തെളിവായ്-മേഘത്തിലിരുന്നിടും 
ശോഭയുള്ള അജി അരയില്_പൊന൯ നട്ടക്കെട്ടം 
സ്ൂയ്യശോഭപോലെ മുഖവും 

ത്വയുടെ ജ്വാലപോലുള്ള_കങ്കമു.ം പഞ്ഞിപോത കേശം 
തീയിലെ പിച്ചള പോലെ-പാദശോഭയോട്ട ദ്ൂമൌ__ 
ഏഴ നക്ഷത്രം കയ്യ്ിത_ചെങ്കോത നിടി-ആരവാരം ബഹുധാ 
ച്ഴ്ന്നു സംഖ്യയെന്നേ-ത൯ സേവകു--ട്ടതപ്പടകഠം സതൃം 

ഏഴ്ഴനിറമായുള്ള-മേഘവില് തലയ്ക്ക്ഛമേത 
ഏഴ കാഹളം ദ്രൂത൪-ഈതും ഭൂമി കുലുങ്ങും 
പാഷഴിലായ പ്യാജമാഗ്ലികഠം -1വിഗ്രഹാക്ികഠം 
ദോക്കികഠം സത്തുക൦_ അഖിലം 

ഭീഷ്ഷണികാ൪ ഡംഭികമ അ.--ജ്ഞാനിക അന്ധ൪ജത്വാഭി . 
തോഷമോ മാ ഖേദമോ അ.-ന്നേരമുഭജിത ധരിച്ചിടും._ 

198, 

ക്രിസ്ത്രാനികളിലുണ്ടാകും 
ക്രിസ്തു വരുന്നതി൯ വാ_ 

ചീടുന്നപ്പോലതിനാല്.-- 

ത്രിലേ 

ര്രിലേഠ 

൩. 

കരിസ്മ വരുന്നതിന്നു മുസ--പരിഫാസകാ൪ 

ശത്തങ്ങളെ വിടെന്നും 
മററും പറയുമതി- 

മുന്ധ 

ര 

തഅവസാനനാമൂ.കളി-ലനേക൪ തങ്ങ 

ചെവിയെ സത്യം വിട്ടു നീക്കി 
തള ॥ കവിതാകഥകളിലേ_ 

ക്ക മറിഞ്ഞുഴന്നീടും 
ഭൂവിലതു നിവൃത്തി- 

മന്ദഃ 

ലി] 

ദുക്ടരഡാരനേകരുണ്ടാ-യ്ലൂഫാ വലിയ 

ദുക്ടക്രിയ നടത്തുന്നു 

ഭക്ത വേഷത്തെ. 

 യിട്ടവരതി൯ ശക്തി 

പിട നിക്ഷേധിച്ച് ത. 
ന്നിക്ടം പോത നടപ്പതാല്-- മുന്നഃ 

൬ 

യേശുവിന് രാജ്വിശേഷം-ദ്രലോകമെ- 
ഷഘോഷികുപ്പെടെണം നൂനം [ലാം: 

യേശുവി൯ ഭാസന്മാര-- 

ഞ്ജാശയോടെയതിനെ 
ഘോഷിച്ചു വരുന്നിപ്പോ- 

ളീശ൯ കൂരപയാലിനി-- മുന്ന 



൭ 

കാഫലത്തോടടമാപ്പോടു--മഗ്നിമേഘത്തില് 

കാണെപ്പെട്ടമന്നേരത്തിത 

ലോകമനുഷ്ൃരി൯ ക 
ഇ്ണ്ലാകെ കാണുമവ൯ കോ - 

ലാഫലത്തോടസംഖ്യ.- 
ടൂതരായ്യരുന്നതു-- മുന്ന 

ച 

1ക്രിസ്താഗമനത്തെപ്പഠഠി-ഗണ്മൃമാക്കാതെ 
സ്വസ്ഥരായിരുന്നീട്ടന്ന 
പാത്തലഗോത്രമാകെ- 

യാത്തപരവശരാ- 

യ്യാത്തങ്ങലറി നോക്കും 
ക്രിസ്മുവിനെ മേഷത്തിത__ 

നന് 

വിശ്വാസികലായ്യരിച്ചോരുയിത്തുവന്നു 
മേഘത്തിലെടുകുപ്പെടം 
വിശ്വാസികളായി ജീ 
വിപ്പോരും മറുരൂപം 
പന്നങ്ങ്ൃണ്ണം മേഘ൮൮൦ 

തന്നിലെട്ടകുപ്പെടടം___ 

മനു 

മനു 

ഥം 

സോദര സോദരികളേ ! യേൃക്രിസ്പുപെ 
സേവിച്ചു വിശ്വചസിച്ചിടി൯ 

നാഥ൯ വരുന്നതിന്നു 

കാത്തിരുന്നീടി൯ ശുദ്ധ 
വേദം പഠിച്ചു ദേവ. 
ഗീതങ്ങഠം പാടീട്ടവിശ__ 

മുന 

൧൯൯ 199 
മശേനി - മുറിയടന്തതാളം 

പല്ലപി 
യേശൂ വരുന്നു_അതാ-ശ്രീയേശു വരുന്നു 

ചരണങ്ങഥം 
യേശുരാഭ൯ ൮-രുന്നതാ മഹി 
മാസനത്തിചി-രുന്നുകൊണ്ടു ത൯ 
ഭാസരാക്ുന്ന- ദൂതസേനകാം 
ഘോഷുമോട്ട ചു-ന്നുകൊണ്ടെട്ട_ 
ഹാസിച്ചിബ്മാ-യ്റ്രീതം പാടി ൩൨ 
ന്തോഷിക്കുന്നതു.കേട്ടകൊണ്ടതാ__ യ്യേശു 
ആത്ത 

തത്തു 1, ക്രിസ്പാഗമനം ക്രിസ്മുവിന്െറ വരവു. 

ക്രിസ്റുവിന്െറ രണ്ടാമത്തെ വരപ്സ് 

ഭൂതവെ ഭൂ-വാകെ മുഴങ്ങ൨റെ__ 

109 

൨. 

എളിയ മഠിയയി_ചവതരിചവ൯ 

എളിയ മനുജനായി- ഭവി നടന്നവ൯ 

എളിയവരിീരാ_ഠടുമന൯ുജരെ 
വലിയ കരുണയോ_ടരികില് ചേത്തവ൯ 
കുലുങ്ങവെ ദ്രമി_നടുങ്ടവെ നര൪ 
വലിമയോടതി_മഫിമയാകറവെെ_ യേശു. 

൩ 

യെറുശലേമെന്൩_തിരുനഗരിയില് 

ഗുരുവായിരുന്നുപദേശം ക്ഴിച്ചവ൯ 

പരിശന്മാരുടെ_ക്പടഭക്തിയെ 

പരിതൃജിച്ചപ-ദേശം കൊട്ടത്തവന് 
പെരിയ അതിശയം-വളരെ ചെഷ്യവ൯ 
വരമലോകം വി_ട്മരികം കാഞ്ജ.൨വെെ 

൫ 

മത്ൃ൪ പെട്ട ക-_ടത്തിനായ് ദൈ. 
വത്തിനുടെ കോ-പാഗ്നിയാകവെ 
ചിത്തത്തില് കട_ന്നത്തലോട്ട വി. 
യത്തു ചോര ജഡ്ധത്തിലാക്വെ 
ഇത്തരം ദണ്ഡമേറഠറു_കൊണ്ടോ൯ 2൨ 
ഫഹത്വമോടു പരത്തില് നിന്നതാ__ 

൫൭ ി 

ദുഷ്കൂസ്തദഗ്ാ-രാല് പിലാതറാം 
കെട്ടി വരിഞ്ഞേ.ല്ലികപ്പെട്ടവ൯ 
കക്ടം തിരുമേനി_യാകെ കൊരടാവാത 
ദുഷ്രാലടികൊണ്ടു_തള സവ 
പട്ടണത്തി൯ വെളി_യില് ക്രശിക_ 
പ്പെടടുവനഗി_മേഘത്തിലതാ__. 

യേശു. 

യേശു 

ബദ 

മൂന്നു ദിനം കഴി -ഞ്ഞുടനെഴഴന്നവ൯ 
മൂത്തസപ്പത്തി൯-_തലയെ തകത്തൊഥി_ 
വെന്നമലയതിര.-ദാസരോട്ട ചെ. 
ന്നുന്നതത്തിലെഴ്ുന്നു പോയ്യഫാ 
ഒന്നതന്നെറ ൮-ലത്തുഭാഗത്തി_ 
രുന്നവന് ദദ-വാകെ കാങ്ചങ.പെ യ്യേശൂ 

൭ 
നാഥനൊരു ചൊല്.-വിളിയുഷത്തപെ 
ദ്രതലമതു-നടടനടുടങ്ടപെ 
ദൂതന്മാരില് പ്ര_ധാനി മശിഫം 
രാജസ വരുന്നെന്നു _നാദമുയത്തവെ 
പലൃതസംഘങ്ങ_ളറകെ_കാഫല_ 

ധ്വേശു 
അ 

3, അരികമ ശത്രുക്കഠം. 
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൮  ശുദ്ധനെകുണ്ടു-വീണങ്ങലറവെ 
ഭൂതന്മാ൪ തങ്ങഠം_ഭാക്ഷയിതല് പര.  ഇദ്ധരയിലെ-ശബ്ദമാകവെ 
മോന്നതനന്െറ പ്ര--താപചരിതങ്ങം  എത്രയുമുയ_നീടടമാഠതാ-_ യ്യ്യേ 
മോദമോടട സംഭാഷമി ത്ത. 
മാടിക്കൊണ്ടിമ്പ-ഗീതം പാടവെ 

ദൂതന്മാരില് ൩൨റാഫിമാ൪ പരി. അന്തിക്രിസ്തനെ-യുമവന്െറ യ- 
8 ി 

ശുദ്ധനെന്നു സ-ദാ ചൊല്ലിടവെ__ യേശൂ സത്ൃദിഘദ_ശിയേഷുമാ. 
യ്യെന്തുരുകുന്ന-അന്ധഭൂപത്തി_ 

മന്നിലുള്ളമവ൪_എന്തിനെന്നതി- ടുന്തി ജീവന-തോടു തള്ളിയ- 

ഖിന്നരായഴ-ലോട്ട് കരടവെ  വരെറയാഭു.ക-ലേയഷിപ്പതി_ 
ആ നി് നായിതാ_അഗി-മേഘവാഫെെ യേ 

റ 1 ഴം 

ഉന്നിപ്പാത്തു ചി-ല൪ വിറ] ൩൨ ൧൩ 

ട്ട്ങ്ങവെ ചില൪- രൂപം മാറിയു--  നിദ്രകൊണ്ടെ വി_ശുദ്ധന്മാരെയു. 
യ്യന്നുപോയവ-നോടു ചേര൨റെ യേശു യിത്തെഴ്ുന്നേളിച്ച ശേഷമാ _ 

ഥം  യ്ക്യാത്തലമതില്_പാത്തുകൊള്ളം വി- 
രാജരാജസെറ_യാത്ര-കണ്ടിതാ  ശുദ്ധരെ മറു_രൂപമാക്കി വി 
ഭൂക്ടമമാനുഷ൪_ഞെടി വിഥെക്കുന്നു  ശുഭ്ധമോടതി_ മോഭമായിട്ടി_ 
.ആധിയോട വ_രലദുന്നു, മഹാ പ്പാത്തലമതില്.-വാഴ്ചതിന്നുമാ__ യേ 

പ്യാധിപ്യണ്ടവ_രായി തീരുന്നു | 
൧൪ നീതിയുള്ള വരവിനെ കണ്ടതി._ 

 കാന്തയാകുന്ന യെഴുശലേം ൪൫൩൨ മോദമോടിതാ-ഗീതം പാട്ടന്നു__. യേശു 
 കാന്തിയായ്യ്ാനില്--നിന്നിഠങ്ങവെ 

റം  കാന്തനാകുന്ന_യേശുരാജനും 
പാത്തലത്തിലേ-ഗോത്രമാകവെ  വീണ്ടെടുത്ത_വിശ്വാസികലോടും 
പാത്തു മേഘത്തി_ലലറിക്കരയവെ  ആണ്ടിങ്ങായിരം_വാക്ടിവാ൯ 1മാ. 
ഛകത്തിയോ൪ര മനം_കത്തവെ പരി-- ത്താണ്ഡകോടിയു_ദിച്ചകാന്തിപോതല്__.യേ 

(01500 ചന 0൧൨൮൨5 
ശുശ്രൂഷയും വിശുദ്ധകമ്മങ്ങളും 

൧. 1൨൦ 13൦ഗ്ഇബ്നല വ് ലി 

ശശ്രുഷാരംഭം 

൨00 200 ചരണങ്ങറം 

ഭെരവി നി ആദിതാജം ൧ നിന്തിരു വാക്ൃമെങ്ങും 

പല്പപി നല്വെമിവു കാടിട്ടന്നു 

യ്യേശുവേ ംരം സഭമേത സന്തതം കേഷപ്പവക്കും 

ആശുവഃമന്നാശികം താ--- ബഹു സംരക്ഷണവുമതായി-പിന്നെ 

അനുപല്ലവി എത്തുകൊണ്ടു പാപശിലം 

ആശഗംയോടി-ദാസ൪ ചെയ്യം ഞങ്ങളില് നീകമിലല__ യേശു 

യാചന കേഷക്കണമേ--. വ്േശു 

1. മാത്താണ്ഡകോടി ട- കോടി സ്ൂഷ്യന്മാ൪. ൭, ആശികം -- അനുഗ്രഹം. 
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൨ നിന്നുടെ പാടുകഥെ ൨ ശാലമോന൯ പണിഞ്ഞതാം 
ന്! നിനചെങ്ങളു.ടെ ദേ_വാലയത്തിലന്നനു- 
മന്നവാ കേട്ടകമെ ക്രലമോട്ടെഴ്ടന്ന യിസ്ര- 

മായിച്ചരുളേ ണമ്േമേ-തൃക്കണ യേലി൯ ദൈവമേ! ജന്നേരം-സേന 

ഒന്നുക്രടെ നോക്കമാകിത ൩ നാല ജീവികളോടാഠു_ 
ഉയിരഗുണ്ടരാം ഞത്ങഗ--- യേശു നാലു മൂപ്പന്മാ൪ മദ്ധോേ 

മാമഹത്വമോടഫോ ൩൨ പാപമോ അല്ല നിനെറ 
സിംഹഫാസനസ്ഥനായി വാഴ്ചം_-സേന ബലിയതു താനു വലിപ്പം 

കോപമോ അല്ല നിനെറ രം ഏശായാപ്രവാചക൯ 

ഗുണം കൂപ താന വലിപ്പം-മന- ക-ണ്ടാലയത്തിലുഭ്ളതായ 
സ്യാപമുജ്ള രക്ക്മകരാ മെച്ചമോട്ടയനാതാം സിം 

തള്ളരുതെങ്ങളെ നീ യേശു ഫഹാസനസ്ഥനേയിന്നേരം_ സേന 

൫൭ ചിറകുള്ള സ്രാഫ-_ദഒ. 
ര. താതനും ഞങ്ങളുടെ ആം വ്ര ര 

2 റ തസംഘമാകവെ യ. 1താതയും നീയല്ലയോ $£ 
ഞ്ടാത്തു പാട്ടുചൊല്ലി സവ്വ 

യ്യും നാളി തിക്കുന്നോരു സേന ബോധവും അങ്ങനെതാ൯- ഇ പ്പോ ന. ് സി 

മോദമധായ്യി താത൯ മുമ്പില് ൬ നേരായി നിന്നാത്മാവുരച 
വാഭിച്ചരുംം തരിക യേശു ക്രറുദദോരു ചൊല്ല,ലാല്ത നിശ 

ആലയം ചേന്നെത്ങഗ പാട്ട 
൫൭ മകമാം ഞങ്ങളിന്നു പാടം കേട്ട്ധഗഫിപ്പാ൯_. സേന 

മധുരമോടെ ക്രപി 
തക്കമേ നിന്നു നിന്െറ 

ി 
ശരണും തേട്ടുകയാത- ഇനി ൨0൨ 202 

ഇക്കരെ നിന്നക്കരയി_ 
ാ 

ലെത്തുവോലം തുണെക്ക-. യേശു ഇംഗ്ലി വ് ആദിതാളം 

പല്ലപി 

വരികടസുരാധിപ_പരമ പരാ_ ൨0൧ 201 ം രാ-നി൯ 
കരുണാസനം വഴിയായ് സഭയിര 

നാഗവരാടി _- ആദിതാഒം 

സേനയിസ൯ യഹോവയെ നി 

വാനസേനയോട്ടെഴ്ടിന്നെ_ 

ളേജേണമേ സാലേമിതിരഅ 

അനുപ്പല്ലപി 
സിനയെന്ന മാ മലയില് 

പാനസേനയോടെഴ്ന്ന--- സ്പേന 

ചരണഞ്ഞങ്ഥം 
ഫീനരാഥ്! മാനവരിര 
മാനസം കനിഞ്ഞഫഹോ 
മനുവേലനെ തന്നോരു 

പ്രാണനായകാ ! ജന്നേരം_ സേന 

1, താത ൭5 മാതാവു. 

ഒരുമനസ്സോടു നി൯_തിരുഭവനെ 
പരിചോടടിയാ൪_വരുന്നതുകാണൂ__ വരി 

ച്രണങ്ങദ്ധം 

ഭക്തിയോടടിയ൪ നി൯_തൃപ്പാദത്തില് 
പ്രാത്ഥന ചെയ്യു വരം ലഭിപ്പാ൯ 
നിരൃവും നിന് പരി_ശുദ്ധാത്മാ 
ശക്തിതന്നരുളാ൯--ഭജിച്ചീടുമ്പോഠം_ പരി 

൨, 

തിരുമനസ്സ്റിനെക്കുറി_ചൊരുമനസ്സായ് 
ഇരുവരോ.-ദൂവരോ-വരുന്നിടത്തിരു 
കരുണയോടെ എഴ്ച_ന്നരുമൂ.മെന്നു 
തിരുവോചാഅരുളിയ_പരമസുതാ__ 

വരി 

൭, സുരാധിപനു ൭ ദൈവദ്ദതന്മാരുടെ | രാജാവു. 3. വാചാ _ വാക്കിനാല്, 
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൩. 
[ 

വന്നടിയാരുടെ-കന്മക്കവും 
തിദ്യശേഷവും ഭുമ്മനസ്സം 
ഒന്നൊടശേഷ്ഷവും-നീക്കിടേണം 
എന്നും മോക്കെ-അടിയ൪ നില്ലാ൯__.വരി 

ര 

ദൂതരുടെ സ്മൃതിയില് വസിക്കും 
നീതിസ്വരൂപനാം-യഹോവായ്മു,ം 
ഭൂതലരക്ഷക-മശിഫായ്മു,ം 
വരിശുദ്ധാത്മാ-വിന്നും സ്യോത്രം-__ 

൨0൩ 

ഭൈരവി -- ത്രിസുരതാളം 

പല്ലപി 

പരമദേവാ! നിശ വിലാസം 

അരുധം ഇന്നേരമേ, കൃപ-വളരും തീരമേ ! 

ചരണങ്ങഥം 

കരഅണയാസസന പ്രതാവ 

സകല വന്ദിത സ്വര. പരമ ഉന്നതാ! __ 

ം ൨ 

സുരവരനരര൪ നമികു വാഴ്രം 
പരമനായകാ ! നത_കരുണദായകാ !__. 

൩. 

ഉന്നതത്തില് നിന്നെന്നെക്കാക്കും 

ഒരു പരാപരാ! നത_കരുണയംബരാ!__ 

രും 

ചെരിയ പാപം തീച്ചതിന്നവ- 

തരിച കത്തനേ! ഗതി.-അരുമു.ംരക്ഷകാ! 

൫൭ 

നരകമരണം അകററി സകലം 

അടിമ പീദ്രൊരു ത൯-അടിമകൊണ്ടൊരു 

൬) 

ദിനം ദിനം കനിഞ്ഞിറങ്ങുകെങ്ങളിത 
നിതിപാള നേ ! സവയ ജിവപാലനേ 1 
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തോടി __ ആദിതാളം 

ച പന്നിടേണം യേശുനാഥാ 

ഇന്നീയോഗമദ്ധേ നീ 

തന്നരുഠംക നി൯ വരങ്ങഠം 

നിന് സ്കൂതി കൊണ്ടൊടുവാ൯ു 

വരി 
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എം വ ചിലി ക് 

൨ 

൧൨ 11: 21:0൧ ൮൦ ടമധനന൯ 

മന്നിടത്തില് വന്ന നാഥാ 
പൊന്നു തിരുമേനിയേ 
നന്ദിയോടിതാ നി൯ ദാസ൪ 

വന്നുക്ൂടടന്നേ മുമ്പില് 

താതനേ ക്ലൂപാനിധേ 

ശ്രീയേശുനാമം മൂലമേ 
തന്നിടേണം ആത്മദാനം 

പ്രാത്ഥന ചെയ്ീട്ടവാ൯ 
വേദവാകൃങ്ങമെ. യിന്നു 
മോദമോടട൦ംകൊള്ള വാനു 

താതനേ തുറക്കയെങ്ങ-- 

മൂള്ളത്തെ തക്കൈകലാത 

പാപമൊമെക്കെയേറഠു ചൊന്നു 
മോചനം ലഭിച്ചിടാ൯ 
പാപബോധമേകിയിന്ന. 
നുഗ്രഫിക്ക ദൈവമേ 

ഇന്നു നി൯ തിരുവചനം 
ഘോഷിക്കും നി൯ ദാസനും 
നിന്നനുഗ്രഹ നിറവിനു 
ശക്തിയെ നല്പതിടേണം. 

൨0൭ 20 

പോത്തൃഗിസു -- ഏകതാദം 

൧ വരസുന്ദര-പരമണ്ഡല 

പരനേശു നാഥനേ! വന്നരുഗ,സ്വാമിന 
സ്മൃതിമംഗഥം ജയമംഗള.ം 
നിനക്കേ യഫോവായേ 

ധരമഥണ്ഡലം__പരമണ്ഡലം 

സൃുക്ട്ി ചെയു, ദേവനേ: 

വന്നര്ാം_സ്വാമി൯__ 

നരദേവനേഗുരുനാഥനേ ] 

നരരക്ഷ കത്തനേ 

വന്നരുഗസ്വാമിന്__ 

പശുക്രടതിത-മുഴുകാടതിരു 
നരനായ കത്തനേ। 

വന്നരും സ്വാമി൯൨_ 

നരകായൊരു_ബലിയായ ദേ. 

വനേ പ്രിയ കത്തനേ 

വന്നരുഠ-സ്വാമി൯__ 

മുറിവഞ്ചിനാല്-നര പഞ്ചപപാ- 
തകം തീത്ത കത്തനേ ! 

വന്നരുഗ_സ്വാമമി൯--- 
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ശുഭമാക്കും കത്തനേ ം 

വന്നരുഗം_സ്വാമി൯--- സ്ത്തി ക്യാല്--അടതാജ ചായക്കു 

മാസനം--കരുണാസനം 

വു നി നി൯ സഭയിതില് പച്ഛവി 

വന്നരുധം സ്വാമി൯ പരനേ നിന്തിരു മുമ്പിത 

തിമംഗലം ജയമംഗളം വരുന്നോരി സമയേ 

നിനക്കേ -യഹോവായേ__ സ്കൂതി | , ശരിയായ് പ്രാത്ഥന ചെയ്യാ൯ 
കൃപയെ തന്നരുശക 

! ൧ ഉരുകിയിന്നടിയാര്൪ നി. 

കാപി ആദിതാഒം ന്നോടട യോജിച്ചിട്ടുവാ൯ 
തരിക നിന്നാത്മാവേ 

പളി വുതുമാരിപോമെ__ വര, 
വാ രക്ഷ്ഷകാ- ഇക്രടുട്ടത്തിങ്കത 

വാ രക്ഷകാ ഇ ക്രടട്ടത്തിങ്കത ൨ ഞരങ്ങി ഞങ്ങളി൯പേക്കാ_ 
യിരന്നിട്ടന്നവനേ' 

൧ പാപികളായിട്ടം നി൯ വരികിന്നിയടിയാരില് 
സര് മദ്ധ്യേ വന്നു 

ന ളം ി ചൊരിക നിൻ വരങ്ങഗം__ പര 
ആത്മവരം ചൊരിഞ്ഞിടുവാനായ്__ 

൩ അനുഗ്രഹ മുറിയി൯ ഏ-- ൨ ഓരോരോ ഉജ്ളമതില്ത 
ട്ടുകശ താനേ തുറപ്പാ൯ ആത്മവെള്ളം നിറഞ്ഞു 

വ൯ നദികഠം ഇന്നൊഴ്ഴെകിട്ടവാ൯_ സും ' ) 
ലയിപ്പാനായരുഗക__ വ 

൩ ലോകത്തെ വേരപിരിഞ്ഞു പ% ന് 
വേതാളലത്തോടെതിത്തു ര. ഉണത്തിക്കും വരമെല്ലാം 
പാപികളെ നിന്നോടണുപ്പാ൯_ ക്ഷണം തന്നീടെണമേ 

ര: നീചരാം ഞങ്ങളുടെ തുണ നീയെന്നിയെ വേറി_ 
യാചന കേട്ടു തിരു ലറിഞ്ഞു നല്ലെ,ണമേ__ പര 
വായ്യൊഴി പോലിന്നേരത്തില് നീ__ ഡരമാന൯്ടോല്്ച്! 

൫ പാരത്തു വിളിച്ചീടുമി_ ന്നകമെ തിങ്ങണാമേ 
പ്രാതകരില് കനിഞ്ഞു പരനാം നിന്നോടാനന്ദി_ 
പ്രാത്ഥന കേട്ടരുഗം തരുവാ൯__ ചിടുവാനു നല്ലെ,ണമേ__ പര 
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[കൊണ്ടു 

ആനന്ദഭൈരവി--- ആദിതാളം | ദൈവവേദ സാരങ്ങാം ചിത്തത്തില് മാം 
വാക്ക്രി നിന്നെ പുകഴ്തു വാനും-ആയ്്ൊണ്ടു 

ചരണങ്ങറം 
ശാബതാദിനം സ്ഥാപിച്ചരുളിയ ദേഫഭരണ്ത്തൊഴില് ആകെയും ഒഴിച്ചു ഉന്നതാ നിനകേ സ്പോത്രം ദിപൃ ചിന്തയാല് ഞങ്ങഗംദിനംഇതെകുഴിച്ച 

പല്ലപി 

ടട 



114 

[രിച്ച | 

ഏക൯നി൯അരുഥംകൊണ്ടിശുഭനാഗആച- 

ഏവരും തിരുനാളായ്കൊണ്ടാടാ൯ ഉള്ള - 
ഹിച്ു__ 

൨ 

വാനവരോടൊന്നി ആവിയിത കരടി 

ദേവാ നിന്നെ പുകള്ക്ി മംഗലം പാടി 

മണ് ഉലകപ്പോര മഭ്ധേ ചാലവെ ചാടി 

ജയം അതെട്ുപ്പതിന്നു നി൯ കൂപ തേടി 

൩ 

മുക്തിവഴി തടുക്കും മുഗ്ണം മാററി 

മുനനിന്നെന്നെ നടത്തി മേത കരയേററി 

സത സഭാജനത്തെ ഏകമായ് പോററഠി 

രക്ഷിച്ചരാംക നിന്െറ ആവിയെ ചാററി- 

൨0൯ 209 

പല്ലപി 

കത്തനേ! ംരം ദിനം നിന്െറ 

ഉത്തമ മണവാട്ടിയാം 
സത്യ സഭാ മദ്ധ്യ വന്നിങ്ങെതുുക വേഗം 

അനുപല്ലവി 

മുത്യവെ ഇന്നാളില് വെന്നു- 

യിത്തെഴ്ഴന്നാദിസച്ച്ത്തി൯ 

മസ്തുകം തകത്ത യ്ലദാ- 

ഗോത്ര സിംഹാധിപനാകും-- കത്ത 

ചരണഞ്ഞഥം 

ആഠുദിനങ്ങം കൊണ്ടെധി__ 

കാര വചനത്താലെല്ലാം 

പാരിടമതിഒ.ത പട 

ചൊരു നാഥനേ ! 

കാരണ്ദഭുതനാം നിന്നെ 

നേരോട്ട നര൪ സേവിപ്പാ൯ 

ചാരുതരമേഴാം ദിനം 

പ്യരണുമായി ശുദ്ധിചെയു__ കത്ത 

അപ്പനേ! നിമ൯റ വേദത്തി..; 

ചൊലടിപ്രകരമിന്നും 

എപ്പൊഴ്ചതും നടന്നു ധ്യ്യാ- 

നിപ്പതിന്നായി 
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ഉധംപ്പരിതാപങ്ങശ നീകി 
സല്പ്രമോദമുള്ളിലാകി 
അല്ലരാമടിയങ്ങംക്കു 
കെല്വു തന്നീട്ടവാനായ്__- ക 

നിന്നുടയ വേദത്തില് നി. 

ന്നുന്നതാതിശയങ്ങഠം കാ- 

ണുന്നതിനെങ്ങഥം കണ്ണുക. 
ളിന്നു തുറക്കു 

ഇന്നു കേശക്കുന്ന കായ്യ്യത്ങ. 

മൊന്നൊഴിയാതെകങ്ടുള്ളം 
തന്നില് വിണു പതിയുന്ന_ 
തിന്നു തുണപ്പതിന്നായി-_- 

ദുക്യുചോകം ജഡം പിശാ- 
ചിട്ടിരിക്കുന്ന കണികഠം 

കക്ടുമടിയങ്ങഠക്കയ്യോ 
ഇക്ൂനാഥനേ ! 

നഷ്ട വലയില് വിണക_ 
പ്പെട്ട നശിച്ചിടാതെ ക. 
ണ്ടിക്ട്യമോടടിയങ്ങള്ക്കു 

നീട്ടുക തൃക്കൈകഠ വേഗം കത്തഃ 

നിന്നുടെ ദാസ൪പ്രാത്ഥിച്ചി- 

ടുന്നതിന്നും പ്പസംഗിച്ചി. 

ടന്നതിന്നും നിന്നാത്മാവെ 

ഇന്നു നല്ലക 

ഇന്നവരുടെ സേവ നി_ 
ന്ുന്നിലതി പ്രിയമായ്യി_ 

റി വ 

മ ങ്ജടുവതിന്നു തുണ്പ്പാ__ 

നന്നതങ്ങളിത നിന്നഹൊ__ കത്ത 
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ഇംഗ്ലീഷ് -- ആദിതാദം 
കത്തനേ ംരം ദിനം നീ 

കൃപയോടി! സഭയെ 

കടാക്ഷിക്കേണമേ 
നീ ദയയോടെ വന്നു 

നിന്നാശീവ്യാദം തന്നു 
1സന്തതം പാലിക_സന്തതം പാലികു 

നമോനമഃനമോനമഃ സ്സുന്തതംപാലിക 

൨൧൧ 

ആശു നീ നി൯ 3മന്ദിരെ 

ആഗമിച്ചു ഞങ്ങളില് 
൨ 

1, സന്തതം എല്ലായ്ക്യോടട്ം. 9, ആശു 

വേഗം. 3. മന്മിരെ -- ആലയത്തിരു. 
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| ട് ആവസിക്കേണമേ! ആവസിക്കേണമേ! | ദ. നാഥനേ നീ ൪ത്വദീയ 
നിന് കൂപയില് വള.ത്തി 
നാശക്കനാശ ശുഭ്ധരാക്കി 
നിന് രക്ഷ നല്ല,ക-നിനു രക്ഷ നല്ല,ക 
നമോനമഃ_നമോനമഃ കാത്തുകൊണ്ടീ_ 

കാലോചനയി൯ കീഴില് 

നടത്തിടേണമേ 

നടത്തിീടേണമേ 
ം ട് 

[5 പിന്നത്തെ നില തരാ൯ ൭ നിന് വാക്യം ഹൃത്തിലാശു 
മദാ സംഗ്രഹിച്ചിടാ൯ മഹത്വത്തിങ്കലേക്കു 

നല്ലയക മുഹായെ-നല്ലുക രൃഹായെ കൈക്കൊണ്ടീടേ ണമേ 
നീ ഭക്തരാക്കിതീത്തു . 
താല്ൃയ്യത്തോടെ നിത്ൃം കൈകൊണ്ടിടേണാമേ 

കാര്തുകൊണ്ടിട്ടുക-കാത്തുകൊണ്ടിടുക നമോ നമഃ നമോ നമഃ നമോനമഃ_നമോനമഃ-കാത്തുകൊ- 
[ണ്ടീട്ടുക കൈകൊണ്ടീടേ ണമേ. 

ബപ്ിസു 
ത 

൨ഥഥ൧ 211] പാലനം ചെയ്യുക_ബാലനാമിവനെ ത്തു ചേലോ?? കനിയുക.-മാലകന്നീടുവാ൯__പ 

വിശുദ്ധാത്മാവേ ! ക്രിസ്പുനെറകൊടികീഷില്നിന്നുധൈഷ്യമായ് 
1൭ വന്നാവസിക്കുക സ്വഗ്ലയ പ്രാവേ ഉത്തമപോ൪൯ ചെയ്യുവാ൯ു-കൊടുക്കേണമേ 

ഈ ശിശുവിന്മേത 

അനുപപല്ലപി 

സ്ണാപകനാമാത്മാവേസ്സ്റാനം ചെയ്തു, പരാ 

സ്ത്റാനമാം നിന്നഭിഷേകമീപൈതലില് 

ദാനമതാക്കേണമേ ഗുണവാനേ__ വന്നാ 

ചരണങ്ങാം 
ഈ ശിശുവിന്നുടെ മനഃകുരുന്നിത 
യേശുനാഥ൯ നാമം-എഴ്ുതേഗനമേ 

ശൂശിലെ സ്വരൂപത്തെ-വരെക്കേണമേ 
നാശമാകാതിരിപ്പാ൯ ത്തെ 
ഭാസ൯ത൯വേഷം ഏണ്ട_യേശുസ്വഭാവ_ 
പാപിയിഷെഴ്ുതുക-ദിവൃവിരലിനാല് 
പാപസ്വഭാവമതാകെയകററി നീ__ വന്നാ 

൨ 

ജീവ൯ വഴി സത്യവും ആകുമേശുത൯ 
ഒിവമൊഴിപഠിചച_ ഈ ശിശു തന്െറ 
ഒിവകാലം കഴി4ു_പിന്നവ൯ നിത 
ജ്ടീവനന്ദഭവിപ്പാ൯ ന്നു 
പത്യംകൊണ്ടരകെട്ടി-ൃതൂത൯വാ യിരനി_ 

നിതൃബലമിവന്_മരണ്ടംവരെ 
സരൃസേവ ചെയ്യാനും 
ഏറഠിട്ടുള്ള ടമ്പടി-കാത്തുകൊടളവാ൯ കൂവ 
അരുമകാ പരനേ-കശനമായട_ 
പൊരുവതിനും ക്ലപ വിരവോട്ട വേഗം 

റം 

കയാല് -- ആദിതാജം 

പല്ലുപി 
ഈ ചെഴുപൈത (ങ്ങളെ) ലിനെ 
ഏഠഠുകൊണക ഈശോ!_. 

ഥ് 

അനുപച്ചപി 
പാരില് ശിശുവായ്ക്കുന്ന 
പരനേ രക്മാകരനേ! 

ചവരണങഞ്ങറം 
൧ പണ്ടു ബാലരേ മെകയി_ 

ലെടുത്തനുഗ്രഹിച്ചോനേ | 

1, ത്വഭീയ ൭: നി്ദെറ. 
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പൈതങ്ങ ഏന്മു൯ വരാസ 
വിട്ടവി൯് എന്നുരചോനേ ! 

൨ ബാലകരോട്ട് സ്നേഫം 

ഏറിയ നല് പിതാവേ ! 
പക്ഷത്തോട് ബാലരെ (നെ, യെ) 

തിരുപൃത്രരാ(്നാംത്രിയാ) കേണമേ- | ൨൧൫൧ 

൩. ബാലക്കും മോക്ഷഭാശ്ൃം 
ഒരുക്കിയ രക്ക്മഷകനേ ! 
ബലിചെയ്യു ബാലക്കായും 
മരിച്ച ദേവകുഞ്ഞാടേ !1__ ംരം 

ര: സ്ത്രാനത്തോടെ വിശുഭ്ധാത്മാവേ 
അരുളേ ണമേ 
നല്ല നിന്മക്ലാ(കനാംകളാ) യി 
വളത്തി പാലിക്കേണമേ__ രം 

൨൧൩ 213 

ഇംഗ്ലീഷ് ---. ആദിതാജം ൨ 
൧ 

വിശുദ്ധാത്മാബേ ശുദ്ധീകരിക്കും ദേവാ [൦ 

അശുദ്ധി നീക്കുവതിന്നായ് വരെണമിപ്പോ- 

൨ 

അശുദ്ധി നീങ്ങുംവണ്ണം കുളിപ്പിക്കുവാ൯ 

വിശുഭ്ധാതമാ നിനകത്രേ കഴിഞ്ഞീടുന്നു 

൩. ര 

ശിശുക്ുമോടലിവുള്ള പരമനേയി 

ശിശുക്കളെ കൊങ്ളുവരുന്നു നിന്നരികെ 

രം 

ശിശുക്കമെ നിനക്കു വകയായിട്ട ൭ 

പതികു നിന്നടയാള മതിരഹസ്ൃം 

൫ 

യേശുവിനെഠ തിരു ചജം തുഠന്നൊഴ്ചെകും 

വിശുദ്ധ രക്തത്തെകൊണ്ടു തമളിചചിടെണം | “൬ 

൬ 

പിതാസുതാപിയാം ദൈവമിതു സമയം 

ശിശുക്കമെ പാരിശുദ്ധീകരിചിടെണം 

ത 

ജനിപ്പികു പുതുതായി ശിശുകുളെ. നീ 

ജ്വലിപ്പിക്ക തവ സ്നറേഹമിവരിലിപ്പോഠം 

-_ംരം | ഇഹത്തിലിവരെ കാത്തു പരിപാലിച്ു 
മഹത്വപദേശത്തിലിടം കൊട്ടക്കേണമേ. 

പന്തുവരാളി -- അടതാജം 

ഇ ക്ഷണം മുതലെന്നും എന്റ ഷുദധെ 

21- 

പല്ലപി 

രക്കഷകനു രാജാവായ്വാഴ്ചം 

അനുപല്ലവ! 

ചരണങ്ങാം 

ആധിതൃമവസെറ 
തോളിഡ്മേത വഫിച്ചെന്നെറ 

അന്തദാഗത്തിനു സ്വ 
കോണുകളിലും 

എന്നെ കിഴമത്തുന്ന 
എല്ലാ വൈരികള്ലെയും 
വെന്നു നിമികംതോടും 
എന്നില് സാനന്ദം 

ചിന്തേച്ഛകളഖിലം 
സന്തതം വിശുഭ്ധമാം 
തന്തിരുഹിതത്തി൯ കീഴ് 
കൊണ്ടുവന്നെന്നിത്__ 

കേശക്കുന്നവക്കു കൂവ 

ലഭൃമായിടാ൯ നല്ല 
പാക്കുകശ സദാ നാവില് 

തന്നുയെന്നുള്ജിത__ 

തന്നുടെ കുരിശതില് 

എനു സ്വയത്തെ തറക്ു 

എന്നുടെ ഫുദയത്തി൯ 

സിംഫാസനത്തിത്__ 

പൊ൯വെടജി മുതലാമെ൯ 

സവ്വയ സ്വത്തുകൊണ്ടും ത൯ 

പൊന്നിക്ടപ്രകാരം ചെഖ്യയ- 

ന്നില് എപ്പോഴ്്ം-- 

സന്തോഷം സുഖവുമെന൯ 

അംശമായിട്ടമ്പോഴ്ചം 

സന്താപം സ്ഹിക്കണ 

കാലത്തിലുമെ൯--- 
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൨൧൫ ഭൈരവി ആദിതാളം 215 

പല്പപി 
യേശൂവേ! ദാസരാകും ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്ക നിന്െറ 

അനുപല്പപി 

ആശിവ്യാദമേക്ട്ടുക ! ഞങ്ങളിലിന്നുമെന്നും-- യേശു 

ച്ചരണങ്ഓഥം 

൧ നിന്നുടെ ആത്മാവേ നി ഞങ്ങളിലേക്യക്ക 
വന്നവന് ഞങ്ങളിന്മലാവസിചീടേണമേ-__മഹാ 
ഉന്നതനാമേശുദേവാ നരതവര ദായകനേ.- യേശു 

൨ നിന്നുടെ കൊടിയതിനെറ ക്ഴിലായിന്നു ഞങ്ങഠം 
മന്നിടം കായമോഴും മന്നിടരാജനോടും_യുദ്ധം 
എന്നുമേ ചെയ്യിടടുവാനായ്ക്തീസ ഭടരാക്കേണമേ_ യ്യേശു 

൩ നിന്തിരു ക്രശു ഞങ്ങ കൊടിയടയാള മായി 
സന്തതം കയ്യിലേന്തി പിന്തിരിയാതെ നിന്നു__മഹാ 
അന്ധകാരാധിപതിയിന൯ു വ൯തലയെ തകല്ാ൯൨_ യേശു 

രം തൃക്കരം നീട്ടി ഞങ്ങഠം ശിരസ്സതില് വെക്കേണമേ 
തക്കതായുള്ള വാഴ്്രിമക്ഠംക്കരു മേ ണമേ_നിസെറ 
പൊക്കമുള്ജോരാസനത്തി൯ മേലിരുന്നിദിനം നീ__ ര യേശു 

൫ നിന്നുടെ ആവിയാല് നീ ഞങ്ങളെ ജാതരാകി 
 പൊന്നെഠുശാലേമതില് വന്നീടും നാശവരെയും__യേശു 
മന്നനേ നിന്നാവിയാൽ നീ കാത്തീടടകിന്നുമെന്നും__ യേശു 

൨൧൬) 216, ൩. 
തോടി _ ആദിതാഒം | പാപം വെടിഞ്ഞുള്ള പാവന ജീപിതം 

പാപഹഫരാ ഞാ൯ ചെയ്യാ൯-തുണയ്ക്കണം 

ഉസവിച്ീടും നിന്നെ ഞാ൯__എന്നേശുലേ 
ളസവിച്ചിടും നിന്നെ ഞാ൯ 

ചരണങ്ങഥം 
ിീവനെനിക്കായി_ ശ്രൂശിരു വംഷ്ട്തന്നെ൯ 
ലം  ി വനെ പട്ടെടുത്ത-പ്രാണനാഥാ__ 

രും 

നിങ്കണ്ണാലെന്നെ നീ വഴി നടത്തേണം 
നീങ്കരത്താലെന്നെ നീ_താങ്ങീടണം__ 

൫ 

എ൯ ഫ്ൃദയമിതാ-മന്നവനേശുപേ 
നിന്നാവിയാല് നിറെക്ക_നി൯ സ്വേവയ്ക്രായ് ൨ 

൬ [[ഞാ൯ 
ലോകം ജഡം പിശാ-ചോട്ട പോര്ചെ 
നിങ്കൊടികിഴില്നിന്നു_ജയം കൊളേളം__ 

ദഫംദേഹി തആആത്മം_ഏകമായുന്നുനിന്നെ 
സ്റ്റഫമായ്യി സേവചെയ്ക്കാന൯ു-താ നി൯കൃപ 

ാന്ാത്തത്തത്തു 

2 ൧൭) മുഖാര] അടതാളചായ്ക്ക് 2.17 
൦ കാരുണ്ടൃനാം വിശുദ്ധാത്മ_മഹേശ്വരാ ഇപ്പോഠം-__നിസെറ കാരുണ്ടൃത്താല് വന്ന് ബാലരിലാവസിച്ചീട്ടക 
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പാത്തലത്തിൽത നിന്നെ കാ_ത്തിരുന്ന സഭ തയഷേത്_നിരെറ 

ഉത്തമാനുഗ്രഫഹം-നല്ല,വാനായ്ക്കുന്ന ദേവാ 

൨ ശൈശവത്തിലവ൪_.സ്സാനമേററ നാഠതൊടിന്നു__വരെ 
ശാശ്വതാത്ഥാവേ ! സംരക്ഷണം ചെയ്യു ന്! അവരെ 

ആയവര് തങ്ങളില് സ്സ്റേഫിതനായ്ക്തിന്നെ ആകി__എന്നും 
ആനന്ദരായ്യാഴാനേകുകാനുഗ്രഫം ഇപ്പോ 

൩. സതൃം ഗ്രഹിപ്പാന൯ു പ്രകാശം നല്ലി നിനക്കായി-_-അവ൪ 
നിത്യം ജീവിപ്പാനുയിരരുളിട്ടക നാഥാ ! 
ജീവ മുടി നേടാ൯ വിശ്വാസ കാന്തിയെ നല്ല,ക-ശക്തി 
പാവത്തിന്മേത ജയം കൊഠംവാനനുദിനമേകുക 

ര. കാത്തീടേണമേ പരീക്ഷക്കാരന്െറ കണ്ടിയില്-നിന്നു 

മൃത്യുവിന൯ു നാഠംവരെ വിശ്വസ്മുരായി സ്മുക്ഷിചിടുടക 

പുണ്യമാം നേച്ചയെ ചെയ്യുന്ന നേരത്തും നിനെറ-ദാസ൯ 

ധന്യൃകരങ്ങഗ വെചാശീ൪വദിച്ചിടുമ്പോഴ്ചം 

൫ ശക്തിയുടെ വരമേഴിരട്ടിയായ്ക്യകന്നു--ഭയ--- 

ഭക്തികരമാമീനാഴികയെ നീ വാക്ക്രിടുക 

വന്നീടുക ദേവാത്മാവേ ! വന്നോരോ ഫുദയം-ഇക്യ 

മന്ദിരമാകി നീ ആവാസം ചെയ്യുക നാഥാ : 

[1 

വഥ.ഛഠു 

പട്ടംകൊടുക്കത 
' ൨ നിനക്കു കീത്തി യോഗ്യമേ 

നം 210 നിരന്തരം യേശു ദേവനേ! 

ഇംഗ്ലിഷ് നള ആദിതാജം വനത്തില് ഓടി ഞങ്ങളേ 

ടം വരിച ശ്രേഷ്മപാലനേ_ ൨ 

എഴ്ഴന്നരുംംക യേശുവേ! | 

ഇന്നു ദിവ്യ 1മ.്ടിരെ 

൩൨ തിരുരക്ക്മാ വിശേക്ചത്തെ 

തിരിഞ്ഞു ഘോഷിച്ചിടടുവാ൯ 

തെരിഞ്ഞെടുത്ത ശിക്ൃക്ക 

തെളിച്ച ബോധിപ്പിച്ച നീ__ 4 
അനുപല്ലവി 

തൊഴ്ഴെന്ന നിനെറ ദാസര൪മഭേച്ച ൪ ജുന്നു ദിവ്യ സേവയെ 

നിന്നനുഗ്രഹങ്ങമെ 

ച്ചരനെങ്ങഥം നീ പകന്നിടേണമേ__. ലം; 

൧ പഴി വെടിഞ്ഞു കാട്ടിനുഠം 

വലയും മത്ൃക്രുട്ടത്തെ 

തൊഴ്ചിത്തില് കൂടി ചേത്തിടാ൯ 

തുനിഞ്ഞു വന്ന നാഥനേ-- എഴ്ട് 

൫ നീതി ലഘ്യണ്ടി ദാസനും(രം) 

നിനു ശുശ്രരക്ഷ ചെയഷ്യിടാ൯ 

നാഥനേ നിന്നാവിയെ 

| 

ത്വരിതം നി൯ കൃപാസനേ-- എ$ ഏലുച്ചം നിന്െറ ദാസനി (രി)ത 

നല്ലേ,ണം ഇന്നേരത്തില്__ 

1. മന്മിരെ - ഭവനത്തില്. 8. ത്വരി। ൬ അജ്ഞ്രില് സന്താപവും 

തം -- വേഗത്തിത്. ആത്മരക്ഷാ വാഞ്ചരയും 
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ലജ്പ്ഛാലാഭം ദ്വേഷവും ൯ കൊയ് ത്തുണ്ടേറെ എങ്ങുമേ 
ലാഭിപ്പിക നാഥേ എഷ്ട കുറവു നത ശുശ്രൂക്ഷക്കാ൪ 

൭ വാക്ക ക്രിയയാലുമേ അയെക്ക ലോക നാഥനേ ! 

മതൃക്കുപദേശിപ്പാ൯, അധികം പേരെ വേഗത്തിത__ഏഴ്ട് കാക്കണം നിനു ദാസനെ (ഒര) 
കത്തനേ സത ഭക്തിയില് എഴ് 

ഥം 
൮ എങ്ങും ദിപൃയ വേലക്കായി 

ഏപ്പെടും നിശ ദാസരമേല് 
ഭംഗിയായ് നി൯ ദാനങ്ങഗം 
ഭാഗം ചെയ്യ്ടേണമേ__ എഴ് 

സവ്യലോകനാഥനേ ! 

സവ്ൃരും നി കീത്തനം 
സവ്യകാലം പാട്ടവാ൯ 

സംഗതി ഉണ്ടാക്കുകേ-_ എട്ട്” 

1111: 1 ഠഥട ടിഥ1% 
വിശ്രദ്ധ സംസഗ്ഗം 

൨൧൯ 2.19 ൨ 

ചെഞ്മുരുട്ടി -- ആദിതാജം 

പല്ലുപി 

മന്നായെ ഭജിക_ജീവ അപ്പമാം 
മന്നായെ നാം ഭജികു- ദിപൃ മൊഴിയാം 
മന്നായെ ന്നും ഭജിക- 

അനുപല്ലപി 

മന്നായാം യേശുവെ നാം | 
മോദമോടെ ഭജികു 
എന്നേക്കും ജീവിച്ച | 
നിത്യാനന്ദം ലഭൃമാകാ൯__ മന്നാ 

ചരണങ്ങാം | 
൧ നാശവലയിത നാം 

ആശയഠേറാരായ് 
വാസം ചെയ്യാതെ ശ്രീ 
യ്യേശുവേ നമ്പൃക 
ക്രൂശിത പതിക്ക കങ്ങകഠം 
കാരുണ്ടൃവാനെ കാണ്ടാസ൯ 
മാ ശാപമെല്ലാമേററ 
മാനുവേല് ചൊന്നപോകെ_ മന്നാ 

എന്നെ തിന്നുന്നവ൯ 
എന്നാലെ ജീവിക്കും 
എന്നിലോ൪ പാപി പി- 
ശ്വാസം വെച്ചിട്ടകിക്സ 
എന്നും ജിപിക്കുമവ_ 
ന്നെന്നും വിശക്കയില്ല 
എന്നും ഭാഫിക്കയില്ല 
എന്നു ചൊന്ന യേശുവാം__ മന്നാ 

ജീവപിതാവെന്ന 

ഭൂവിങ്കലയെഷ 
ജീവിചീടുന്നതും 

താത൯ ദ്രലമല്ലോ 

എന്നെ ഭ ജ്ിപ്പവന്നും 
അലവ്ൃണ്ണും ഞാ൯ ദലൂലമായ് 
ഉന്നത ജീപനുണ്ടാം 
എന്നു ചൊന്ന നാഥനാം__ മന്നാ 

എന്നില് വിശ്വസിക 
എന്നില് നീ ജീപിക 
എന്നുടെ ആത്മ പ്രകാശം 
കൈക്കൊള്ളക 
ഇരുളില് നടക്കയില്ലാ 
ഇടറി പീഴ്ചകയില്ലാ 
മരിക്കിലും ജീവിച്ചിട്ടം 
എന്നില് വിശ്വസിപ്പവ൯__ മന്നാ 
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വിശ്വാസമോടെ നിങ്ങശ_ആസ്വദിച്ച്കൊഴവിനെ_ 
ന്നേശുപരനരുളി_ആശു മുറിച്ചപ്പം താ൯ 
നല്ലി ശിഷൃക്ായി- മൊഴി ഏകി 
“ചെയ്തീ൯ നിങ്ങളിതെന്നോമ്മയ്ക്രായി 7 

മന്ന൯ യേശുമഫഹേശസ.-മാനുഷക്കായ് ചോര 

ചിന്നി മരിച്ചതിനെ_ ചിന്ത ചെയ്തു, തസ സഭ 
ക്രടി മോദമോടി-സ്മതി പാടി 

നന്ദിയോട് സതകമ്മം കൊണ്ടാടി 

സ്വദ്റുപുരത്തിനേക.-മാഗ്ശമല്ലോ ക്രി 
സ്വസ്മഅപ്പം ഭജിച്ചു-സ്വഗ്ഗവിഞ്ഞു കുടിച്ച 
ജീവ൯ നിതൃജീവ൯_- അതു യാവ൯ 
ഇക്കിക്കുന്നു ! സമ്പാഭിക്കമവ൯ 

ജീവബലി കൊടുടത്ത_ജിവനായകനേശു 
ജീവ൯ വെടിഞ്ഞതു നി൯-ജീവന്നെന്നോത്തു സ്വദ്ഗു 
ഭോജ്യം ക്രിസ്മൂരാജൃയം--അതു ത്യാജ്യം 
എന്നെണ്്ോയ്്റില് നിന്ദേറതാം ആ രാജ്യം 

നുറുകി ക്രൂശുമരത്തില്-മുറിച്ചു് ക്രിസ്തശരീരം 
അറിഞ്ഞു നീ ഭജിച്ചീടിത_നിറയുമേ നിന്നിത ജീവ൯ 
സതൃം ജീവ൯ നിത്യം അല്ലായ്ക്റില് മുത്രു 
വന്നു വെട്ടുമേ നിശ നാശം കൃത്യം. 

മം; അംഗമാകുന്നിതെ- 
ന്നോമ്മയ്ക്രായിട്ടിതു 

നാഥനാമക്രിയ -- ആദിതാജം മംഗലം വരുമാഠു 

കത്താ നേമിച്ചു- രാത്രിഭക്ഷണം 

ചെയ്യിനെന്നാനേശു-_ 
പല്ലപി 

൨ അത്താഴം കഴിഞ്ഞ പവി 
ന്നപ്രകാരം തന്നെ 

കത്താ നേമിച്ച കത്തന് പാനപാത്രമെ- 
ടുത്തു ചൊല്ലി നിങ്ങ 

അനുപല്ലപി ഒത്തെല്ലാവരുമിതില് 

കത്താവെട്ടത്തപ്പം നിന്നു കുടിക്കുവിനീ_ 
വാക്്രി നുഠൂക്കി പി൯ പാത്രമെ൯ രക്തത്തില് വു. 

ഭക്തന്മാക്കു താ൯ കൊ. തുനിയമമാകുന്നു__ 

ടടിത്തു പറഞ്ഞു ൩ പാപംമോചനത്തിന്നു 
നിങ്ങധക്കും പലക്കുമായ് 

ചരണങ്ങഥം ഓവിയോടൊഴഷഴിച്ചയെ൯ 

നിങ്ങളിതു വാങ്ങി ചോരയത്രെയിതു 
ഭക്ഷിക്കുവിനിതു പാനംചെയ്യുമ്പോളിതു- 

നിങ്ങാംക്കുവേണ്ടി ൯. 
യെന്നോമെെഷ്ക്റായി ചെയ്യി൯ 

ഞാനോ നിങ്ങലോടുര. 

റുക്കപ്പെടുന്നയെസ ചെയ്യിടുന്നേനിതു__. 



മുന്തിരിവട്ജിയുടെ 
അന്ദഭവത്തെയെന്െറ 

തന്തയി൯രാജ്ൃത്തിത 
നിങ്ങലോടുക്രടെ 
ചന്തമോട്ട പൃതുതാ- 
യ്യാനം ചെയ്യുന്നാശവരെ 

ഫന്ത ഞാനിതില്നിന്നു 

പാനംചെയ്യില്ലിനി__ 

മന്നാ ! ജ് പമന്നാവേ 

നിന്നുടെ മരണത്തെ 

മന്നിര നീ വരുംവരെ. 

യെന്നുമോപ്പ്ാനായിതു 
തന്നരുളിയവനേ ! 

നിന്നുടെ മാംസരക്തം 

തിന്നും കുടിചും നിന്നി 

ലൊന്നാവാനാലാക്കെന്നെ__ 

൨൨൨ 2൧22 

പിീഹാക് ആദിതാഭം 

പ 

മനസ്സോടെ ശാപ്പ_മരത്തില് തൂങ്ങിയ 
മുന്ുവേലേ ദൈവ--ജാതാ ! 

നിനക്കി വേദ൩_വരുത്തിവെച്ചതീ 

നീച൯ ഞാന_യ്യോ 

൨ 

പരമ നിതി ഏ൯-ദുരിതത്താലെന്നെ 

അരിവാ൯ നിന്നൊരു_നേരം 
പരമന് ന്! അതാല്.അരിയപ്പെട്ടിടാ൯ 
ഇറങ്ങി൨ന്ന-ല്ലോ 

൩. 

മലപോലെ ശാപം-ജ്വലിച്ചിറത്കിയ 
നിലത്തി൯ പാതകം_മുലം 
അലിഞ്ഞു നീ ശാപം_തലയില്കൊണ്ടിടാ൯ 
വലിമ പിട്ട_ല്ലോ ! 

മ് 

നന്ദികെട്ട ംരം-നരരെ നരക 
അഗ്നിയിത്നിന്നു_ നേടാ൯ 
മന്നവാ ! തിര_പൊ ൯നകുരുതി റീ! 
ചിന്നിനിന്ന-ല്ലോ ] 

൫ 
ദൈവകോപത്തി൯ ദശനം ലിട്ടു 
പാപി ഞാനൊളി_ചവീടാ൯ 
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സവ്യലോകത്തി൯ നായകാ നി൯ വി. 

ലാവും വിണ്ടപല്ലോ 

൬ 
മരിചവക_മൃതായ് നി൯ ദേഹത്തെ 
നുദുക്കിയോ ജ്'വ_നാഥാ ! 

മുറിഞ്ഞുടെഞ്ഞ നി൯൨തിരുമെയ്യി൯ രക്തം 
ചൊരിഞ്ഞല്ലോ പാ-രില് 

൭ 
അരിക്ടടപാപി നി൯൨തിരുപൃണ്യങ്ങളില് 
ശരണുംവെക്ട വ-ന്നയ്യോ 
തിരുപ്രതിമയാ-ക്കടിയനെ കൃപ 

! നിറഞ്ഞ കത്താ-പേ! 

പ. ൨൨൩ 

[രച 

പൊന്നേശു നര൪ തിരുബലി 
മരണം നിനെപ്പാ൯ 

തന്നാനൊരു നിയമം അതിശയമേ 

ര്ധ 

പൊന്നായ തിരുജഡം നരക്കു 
വേണ്ടി നുറുങ്ങി 
ഒന്നോടെതിരുരക്തംചൊര്തീക്കമെന്നും 

൩ 

അപ്പം ഒന്നെടുത്തവ൯ു ജപി. 
4) നുഠൂക്കി നല്ലി 
ആപ്പാദം തൊഴ്യന്ന തന്നുടെ ശിഷ്ൃക്കേ 

രം 

കാസായിത 1ദ്രാക്കാരസം പ 
കന്നയത്തിയരുളീ 
രേംശോ ത൯ രക്തമതെന്നകത്തിരിപ്പാ൯ 

൫ 
മാഹാത്മ്യം അതിന്നനവധിയുണ്ടു 
രഫസ്ൃമേ 
ഏക പോകുന്നു ബലി കഴിപതിനേ. 

൨൮൨ 224 
പോത്തൃഗീസ്്' __ ഏകതാടം 

പല്ലപി 
സ്ന്റേഫവിരുന്നനുഭവിപ്പാ൯ 
സ്റേഹഭദൈവമകളലെല്ലാരും ക്രട്ടുവി൯ 
ജയം ജയം നമുക്കെ 

ന്ത തത്തെ 

1. ദ്രാക്ഷാരസം :: വിഞ്ഞു. 
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അനുപല്ലപി 
പക തിങ്ങി ലോകമക്ഷാം 
വല കുലം ജാതികളായ് 
പിരിഞ്ഞു നാഠക്കനാഠം 
പരനോടെതിക്കുന്നു__ സ്നേഹ 

ചവരണങ്ങഥം 
നമുക്കൊരു പിതാവു തന്നേ 
നമൂക്കേവകും ജീവ൯ അരുളിട്ടന്നതും 
ദൈവാത്മാവു തന്നേ 

നമുക്കേക രക്ഷകനാം 

നമുക്കേവക്കും കടിയിരിപ്പതിനിനി 
സ്വഗ്ലം ഒന്നു തനേ 

നി 

സ്നേഹ 

൮. 

“ നമുക്കേക ഭോജനമേ 
നമുക്കേവക്കും നിഴല് വെളിച്ച തൂണതും 
യേശുനായകനേ 
വഴി വാതിൽ സ്ത്ാനമൊന്നേ 
കരിസ്മ വിധിചൊല്ലന്നേരം-നമുക്കെല്ലാവക്കും 
വലത്തുഭാഗമൊനേ__ സ്റ്റേഫ 

൩ 

സ്നറേഹക്കുറി തൊട്ടിടെണം നാം 
നിയമം ജതേശുവി൯ ജനമങ്ങഠംക്കേവക്കും 
നിയമിച്ചേശുപര൯ 
പക പേയുടെ കുറിയാം 
പരനേഠെ സക്കടം കോപവും വരും 

പിണങ്ങും ലോകരോടെ__ സ്റ്റേഫ 
രം 

ക്രിസ്മ്യ൯ തിരുചിന്ത ധരിപ്പി൯ [വിസ 
കുരിശെട്ടത്തു താണ്മയോടവ൯ പിഞ്ചെല്ല.-- 
തിരുകൃപ ലഭിപ്പാ൯ 
ഏകമനസ്സ്റോടെ ജപിപ്പിസ 
അവസാനത്തോല.വും നിലനിന്നീട്ടവി൯ | 
വരും ഭാഗ്യം നമൂക്കേ-- സ്സ്റേഹ 

൨൨൭൫ ലി 
മലയാമി --- മുറിയടന്തതാളം 

ചെയ്യും ഞാനെന്നുമിതു__നിന്നെ 
മെയ്യ്യായോപ്ാനേശുവേ-- 

അയ്യയയ്യയൊ നിന് വചനത്തി൯ പടി നിത്യം | 

മെയ്യ്യാം വിനയത്തോടെ--എസെറ 

ഇയ്യലകായുസ്സി൯ നാളെല്ലാം നി൯ മൂതി 

ചരണങ്ങഥം 

| 

ധെയ്യ്യായോപ്പാ൯ നിരന്തം- ചെയ്യും 

8 51122) 

൨ 
ഗഥശമെനെ സ്ഥലെ നിനക്കുണ്ടായ 
വൃഥയും പോരാട്ടവവം--_പ്രാണ. 

നാഥാ നി൯ രക്തവിയച്പും ഞാനെവ്വിധം 
ഓക്കാതിരുന്നീടുന്നു__ ചെയ്യും 

൩. 

കരൂശിലെ൯പേക്കു ബലിയായ്ജഗത്തുകഠം_ 
ക്കിശമെറ കോവാഗ്നിയിത__നസ_ 
റേശാ റി വെനത്തതും ഓത്തെന്സെഠ മാനസം. 
ക്ലേശിച്ചു നന്ദിയോടെ__ ചെയ്യും. 

രം 

എ൯നിമിത്തം ചതെകുപ്പെട്ട നിന്മേനി 

എന്നാത്മ ഭോജനമേ_.ദേവാ 
നി൯രക്തപാനത്താചെന്നാത്മദാഫം തീ. 

ന്നെന്നും പ്രമോദിപ്പാനായി്__. ചെയ്യു 

൫ 

ഞാന് വരുപോമമിവ്ൃണ്ണം ചെയ്യെന്നനിയ 
പൊ൯ വചനത്തി൯ പടി__ഞങ്ങഥം 
കാല്വരിമേടിതചതെഞ്ഞനി൯ പൊ്മേന 
ഓത്തനുക്ട്ിക്കുന്നിതു__ ചെയ്യം 

൨൨൬ 226, 
കാപി -- മുറിയടന്തതാഒം 

പല്ലവി 
പരനേ മമ ചിത്തം 
നിറയുന്നു തവ സ്നേഹാല് 
വരണെമീ സഭയിരു നി 
ചൊരിക വരം എന്മേത 

ച്ചരണങ്ങഥം 

ആരുമറംഷഷു തള്ള 

നാഠും ഉ ഒമമുമ്മോ൯ ഞാനു 

നേരെ നി൯ തിരു പീഠം 

ചേരാ൯ നി വിളിച്ചതാത.--- 

ഹ് 

് 
൨ പല ദോഷങ്ങഗ ചെയ്യു ഞാ൯ 

വലിയ ദോഹിയായിട്ടും 

വലപോല് നിന് പ്രിയമെന്നെ 

വലിച്ചീടടന്നതോത്തയ്യൊ--- പൽ 

നിശ ശരീരരക്തങ്ങഗം- 
കുംശിയായ് ഭവിപ്പാനീ 

മണ് ശരീരന്ോട്ടുമ്ള 
വാത്സല്യ വിളി കേട്ട--- 

൩. 

പ്പര൯ 



വിവാഹം 

രം മ്ശേച്ഛനാമെനികായ്ത്കി ല് ൫ നിന്മേശയ്മ്ക മുമ്പില് ഞാ൯ 

ക്രൂശില് കാട്ടിയ സ്നേഫം ഹുന്യേനി കുനിക്കുമ്പോഠം 
നിശ്ചയം മഠക്കില്ലെ- നിയ്ഷെയ്യ്യ് രക്തങ്ങലാലെ- 

യെ൯ ശ്വാസമിരിപ്പോളം-- പര) ന്നാത്മാവെ തണുപ്പിക-_ 

1 ൧. 1 ൧. 0. 

വിവാഹം 

൨൨൭ ഴി ആദമാഭികശക്കം അരു. 
വാദമേകീയോരു ദേവാ 

ദ്വിജാവന്തി -_ ആദിതാളം നീതി പരിപാലിച്ചേശു- 
നാഥസ അന്നു മാനിച്ചൊരു__. 

ഇന്ന്! മംഗലം ശോഭിക്കവാ൯ 

കരുണ ചെയ്യു, ചിത്തനാഥാനന്ത ബാലനേ !.. 
പഴ്ട തണുവും 
അറഠറ ദേവനേശുപാലനേ ! 
ഒത്തപോൽല് ഗുണാധികാരം 
എത്തി മോദമായ് സുഖിച്ച 
പുത്രഭാഗ്ൃയമോടു 'പാപ. 
മുക്തിയും കൊട്ടക്കുമാഠു__ 

ഏന്നും കനിവുള്ള ദൈവമേ ! 

നിന്നടി കാനാവിത മണ 

൨ 
യ്ക്ൃത്തമനാം മണാവാഭനേ ! 

പ്പന്തത പണ്ടലങ്കരിച്ച 

അന്നു രസവിഞ്ഞുണ്ടാക്കി 
[ 

ഏന്നപോര ഇന്നേരം വന്നു-ഇന്നീ | ൨ ത്തമ്സ്ര്രീ ആയ ബാലയെ 
റം! തിരഞ്ഞ്്രാമി൯ 

ആദിമുതലുംസപേ ധരിചചാസ൯ ത്തം തട ൧ ( സ്വ ൩ തൃരമുതമ്യമ ട്ടേ ത്വല്ഗുണാ തുടന്നപോലെ 
ഇവിടെയും നീ 
ചേത്തരുഗം കല്യാണമാലയെ 
നല്ല മണവാളന് തനി. 
ക്കള്ള മണുവാട്ടിയുമായ് 
കല്യമോദം ചേന്നു സുഖി- 

മന്നിടം വാഴ് കെന്നരുഗ വെച്ചാ൯ ചല്പത വെടിഞ്ഞീട്ടവാനും__ 

നരകുലത്തെ 

ആണും പെണ്ണും ആയി നിമ്മിച്ചാ൯ 

നീതിവരം നാലം ഉരച്ചാ൯ 

പെറു പെരുകി 

൨൨൮ ആനന്ദഭൈരവി ത്രിസുരതാജം 

പല്ലപി 
യേശുനായകു ! വന്നാലും_തന്നാലും വരം 
യേശുനായകാ ! വന്നാലും 

അനുപല്പപി 
ആശീവ്യാദം ഏകുകിന്നീ ദാസ൪ കരം ചേരുംനേരം__ 

193 

ഇന്നീ 

സതൃസഭയ്ക്ുനുക്രലന്േ- സുന്ദരീ സഭ- 

ജന്നി! 

ഇന്നീ. 

2.28 

യേശു 
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൨൨൯ 
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ച്രണങ്ങം 
തല്ലരാകൂപാസനു മഹത്വ കൃത പ്രതാപം ! 
അത്ഭുതകരാ : കൃപയെ ചെയ്യു, ദയ ചെയ്തു. ഡ്വേശു 
സൂന്ദരത്വം ചേന്നു മു൯കല്യാണാ മണവിട്ടിത 
ചെന്നരുശ ന്! ചെയു ദയപോലെ അ൯പാമെ__ യ്യേശു 

ഭാസ൯ ഏലിയാസരും വിശ്വാസമോട്ട പേശും 
വാചക്പ്രമാണും നിജ മായി വശമായി__ വ്വേശു 
ഉത്തമസനമഗ്കു നെറി, ഭക്തി സുപിശ്വാസം 
നിതൂസമാധാനം ഉ ററുകാപ്പാ൯ ഇജവ൪ പാപ്പ്ാ൯__ യേശു 
മംഗല മുറകളില് വിളങ്ങി ഗതിയാവാ൯ 
സംഗതി വരുത്തി സുഖം ചേകും ജയം ചേക്__ യേശു 

നിതൃശുഭശോഭനമോടെട്ടിശയിലും പെരുകി 
പൃത്രസുഖമോടിവ൪ വസിപ്പാ൯ സുഖിപ്പാ൯__ യേശു 

ിഷ് ി ഇംറ്ലിഷ ആദിതാദം ൧൧൭ 

പലള്ലുപി ക 
പരനേശുവേ കരുണാനിധേ വരമേകുക ദംപതികഠ_ 
ക്രുളേ ണമേ ക്ലപയെ ദിനംപ്രതി മാരിപപോല് ദൈവജാതാ_ പര 

ചരണങ്ങറം 
ഏദന കാവിലാഭം ഹവ്വായെ വാക്ക്രിയ ദൈവമേ ംരം സമയം 
രം ഭമ്പതികളി൯ കൈകളെ തമ്മില് ചേരു വാഷ്്രീടെണമേ പര 

തവ ഭാസരാമിവരൈകമതൃമോടെ വസിച്ചീടുപാനും 
അവസാനകാലമണഞ്ഞീടുംവരെ പ്രീതിയിരു മേവതിനും-_ പര 

പരമാവിയാലിവരെ നിറെക്ക മഫഹോന്നതനേ ദിനവും 
തിരുനാമകിത്തിസദാ നിനച്ചു തങ്ങം വസിച്ചിട്ടവാനും__ പര 

പരനേശുതന പ്രിയയായ്യിരുസഭയെ വരിച്ചായതിന്നായ് 
മരണും സഫിച്ചതുപോലീ ദാസ൯ തന൯പത്തിയെ ചേത്തുകൊഠവാ൯__.പ 

തവ ഭാസിയാമിവമു.ം അനുസരിചചിടെണം നിത്യവും ത൯ 
1ധവനെ വൃരാ സാറായും അബ്രാമിനെയെന്നപോത മോദമോടെ__പര 

പല മാഠററവും മഠിപും നിറഞ്ഞ ലോകേയിവ൪ നിതൃവും നി൯ 
അലിവേററമുള്ളവയാം ചിറകിടചേന്നു സുഖിപ്പതിനും__ പര 

1. ധവനെ --: ഭത്താവിനെ, 
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(ക്ലാല് 

൨൩൧ 

സുഖം തഅരുമക യേശു പരിപാലകനേ 
രോഗദുരിതം അക്ററി മോദംഅരുമേ ണ_ 

൨. [മേ 
തിരുദാനം മകഠംകെഹോവാ പരനേ ! 
അരുമേണം സൃരഖ ബലവ്വം നായകന! വു 

പാപം ദാസ൪ ചെയ്യുതെല്ലാം നീ ക്ഷമിച്ച 
താപം വേഗം നീക്കി സന്തോഷം താപര. 

രം നേ! 
ശക്തി കാരുണ്യവും ബഫ്ു ഉമമവനേ! (മേ 

 മൂക്തിസന്തോഷംസൃഖംബലം അരുമ ണ_ 
ി 

_ ചെറഠം താമസിച്ചീടല്ലേ കേട്ടരുലാന്൯ 
അറവമില്ലാത്ത കൃപാകരനേ ! കിരസ്യോ ! 

. രകദ്വാരവാരണ൯ 

4൧൧: 

21൧൨ 04 ചവന 

ദുഃഖസമയത്തേക്കുളുള പ്രാതഥന 
230 ആദിതാദം 

താ താ സുഖം പരനേ '_നി൯ ദാസന്൯ദ (സ്ധിക്ക ) നീ 

അനുപല്ലവി 

നാഥാ! ദാസ്ക്കു നിത്യം_നന്മരക്ഷകം തന്നു 
ഖേദം ഒഴിച് കാത്തു കൃപയെ പ്രകാശിപ്പിഷ്__ 

ച്ചരംനങ്ങ.- 
"യള്ലാതാരു ശരണം.നിന് മക്കശക്ക ന് 

മനേരെ വന്നേകു കരുണ താമസിക്കള്ലേ 

കായം ധരിച്ച് ഭവി: കക്ടങ്ങഥെ വഹിച്ച് 
കൃൃശില് മരികഷ്ടയിമ്മു മേലും കാരുണ്മവാനേ !__ 

ത്താ താ. 

ത്ഥാതാ: 

ശദോക്മം ക്ഷമിക നാഥനേ !_പാപികശക്കുമ്ള 
ഖേദം ികു നാഥനേ !_ഇ ന്നേരം തിരു 
തോം അരുമ. കൃപ സ്തൃക്ഷം അടിയാ കാണ്മാന് 
സൂഖം കുളിച് ടെണമേ-സന്തോഷ: കാരണ തഅ താ. 

ഭാഗ്യം തരും പരമനേ !_ അനുഗ്ധഹങ്ങാം. 

ഭാഗം ചെയ്യ്യേണമിഷ്യമെ-സ്മുതി നിനക 1 
യോശ്യം ഇന്നും ഛഏന്നേക്കം_യോധഗ്യം നിന് കൂവ മൂലം 

യോഗ്യം ക്കത്തനം ചൊതരുവാ൯_.ഇ മ്മാനുവേചേ ! ഇപ്പോ൦ം__ 
ത താ. 

ണു 
സ്വ്വപൃണ്വവാഭന൯ യേശുവിള് നിമിത്തം 
ജപം ഇന്നേരം കേട്ടരുഗംക ദൈവപിതം 

൨൩൨ 232. 
കയാല് -_ അടതാദ ചായ്ക്ക് 

പച്ചപ്! 
1തീരാപതി വീണാലും ചീറാതെ മനമേ ! 
വല്ലഭനേശൂു നിറ നള താരകമമേ 

ചരംനങ്ങ.. 
നരകപ്പേയലറിര്കേ_സരിപോഷ വന്നാലും നരകമദ്വാ രവാരണ-സ്കരണം ചെയ്മാല്ുയം ത ളി 

1. തീരാപതി ൭. തീരാതെയുമ്മ ആപ ത്തിരു, ഒ, കേസരി സിംഹം. 3. ന 
ട നരകവാതിഷശ. ത്തു 

യ്ല്്ന്നവ൯. 
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൨ കി റ ചരണങ്ങധം 
മരണംനേക്കെത്തുന്നിതരുണംവന്നാലും 

ലും 5 കരുണയിന്നുടയോനേ !-എന്നതി 

മരണംഷവെന്നോനെ നി_ശരണം കൊണ്ടാ മൂരിതം കാണണമേ 

പു [ലും പരവശനായിടുടന്നയ്യോയെ൯ 

3ഇക്ഷോണിജനം നിന്നെ_4തു ഛീകരികി- പാതകമതിനാലെ---പരനേ_മനു 

രക്ഷകനൊരുവനെറ_പക്ഷം വിടാതെ | 
ൽ ! ൨ അപ്പനും അമ്മയുമാ_യെനിക്കു 

[ 
ി 

പെഠററ പിതാ നിനെറ- കുററം എണ്ണമോ? എപ്പൊഴും നിയേ ം 

ഇക്ടൂനായാത നിന്നെ-വിട്ട വിടുമോ ഉഗ്ംപരിതാപം കണ്ടു കനിഞ്ഞി- 
ലി യല്ുനു തുണ ചെയ്തര---പരനേ-മനു 

[ ) പി | ₹ 
റ കേട്ടു കൊണ്ടാല് | ൨ പെരുമഴപോലഗ്നി-യന്ത്രും 

അല്ലലെല്ലാം തീന്നു-സ്വരലോകെവാഴാം-- നരരിപുവാം സാത്താ൯ 

ി ക്കാ തെരുതെരെയെയ്യുന്നയ്യോ എന്നില് 

കണവനെ പോര നിസെറ-തുണയവനാ-- | ക്രമ ലിഞ്ഞജീടെണമേ__.പരനേ-മനു 

പ്രണയിനിയില്നാഥ൯-ദധ ഫീനനാമോ? 

[നെ | ൪. ശരണും നീയല്ലാ-തടിയനു 

(പ്രാണന് കൊടുത്താത്മ-കാണം ചെകഷ്ഷയോ ഒരുവനുമില്ലയ്യൊ 

താണു തൊഴ്െതു.-സേവികു ഭിനവും-- | മരണും വരെയുമരികിലിരുന്നു 

ക | വരിപാലിക്കെണമേ__പരനേ_ മനു 

ലി ലം 234 ! ൫ നിന്നെ പിട്ടിടട_ങ്ങടിയ- 

കഥമാശു -- ആദതാജം നെങ്ങു പോയിടും & 

്ല്ി കണ്ങണിപോതനിന്നെഞാസനോക്ക-- 

ടട മെന്നരുംംചെഷ്യോനേപരനേ-മന്ു 

മന്ദഃവേത മന്നവനേ !1_പരനേ! 

മനുവായനന്നവനേ ! | 
വ ! ൬ അരികില് വരാഷ്ല്റില് നി 

അനുുപ പി യെസെറ-മരണം വന്നിട്ടം 

മനുപേലേ ! നിനനമലിഞ്ഞരികിത 
കരുണാവാരിധിയേ ! വന്നെന്െറ 

വരിക വൈകാതെ_പരനേ- മനു കരമു. തണുപ്പികു-പരനേ-മനു 

ശവ്വമടക്കം 

൨മ്പരാ 234. ദരിദ്ര൯ ധനിക൯ വയസ്തുന൯ ശിശുവും 

ി ച മരിക്കുന്നില്ലയോ ലോകേ 
_ ആദതാദ്ം 

ചെഞ്മുല്ട്ട ലി ൨ പുരമേത മുയ്യം വൂല്ലിനു സമം 

ച ഒരിക്കത ഏവനും മരിക്കും നിണ്ണയം നരനെറ ജീവിതം ഉലകില് 

ഒരുങ്ങെല്ലാവരും മരിപ്പാ൯ വാടി പൊഴിയും പുത്ജുംപോലവ൯ 
ഓടിപോം നിഴതപോലെ 

1. തരുണം 5 സ്മയം. 3൦ പെന്നോ൯ 
[ 

ജയിച്ചവന്. 3. ഇക്ഷോണി -- ഈലോകം. | നാലു വിരലേ മതൃനായുസ്സ 

ക. തുഛീകരിക്കട നിസ്സാരമാക്കുക. 
നില്ലച്ഛന്നോരെല്ലാം മായ 



ശവമടക്കം 

വേഷനിഷലിത നടന്നു തങ്ങ നാശ 

കഴിക്കുന്നേ കഥപോലെ 

ര: ആയുസ്കസെണ്ണതു വക്ഷമാകില്ും 
ആയതിന് ബലം ഖേദം 
ആണ്ടായിരം ഒരു ദിപസമായിട്ടേ 

ആണ്ടവന് കണകാക്രട 

൫ മണ്ണാത മനയപ്പെട്ട നരു മേനി 

മണ്ണായ് അഴിയും കുഴിയില് [സെറ 
ശ്വാസംനില്ൃക്ഛമ്പോഠ തതത്മാവോത. 
വാസം തേടി പോം വേഗം 

൬ ഒന്നും നാം ഇഫെ കൊണ്ടുവന്നില്ല 
ഒന്നുംക്രടാതെ പോകും 
സമ്പാഭിച്ചതു പിന്നില് തള്ജഥെണം 
നമ്പിക്രടല്ലോ ലോകം 

൭ കത്തനേശുവില് നിദ്ര കൊള്ള ന്നോ൪ 
വാഴ്ച പ്പെട്ടവ൪ര മേലാര 
ജഫത്തിശ ദുരിതം ഒഴിഞ്ഞവക്ൊന്നും 
മഹത്വേ ഭാവുകം ലഭിദ്ദം 

൮ ചിത്തംജ്ഞാനത്തില്അഭ്യസിപ്പിപ്പാ൯ 
ഏത്ര നാഗ ഇരിപ്പെന്നു 
കൃതം തിന്മനാമ ഞങ്ങ എന്തൂവാ൯ 
കത്താ! താ ഉപദേശം. 

൨൩൫) ക 

ദ്വിജാവന്തി -__ ആദിതാജം 
പല്ലപി 

ത്ന 
ആശ്വാസം കൊഠംക മനമേ_രക്ഷിതാവി 
ആശ്വാസം കൊഷുക മനമേ 

അനുപല്ലപി 
വിശ്വേ പാപത്തിന്നുടെ 
വിള വാം മരണഭയം 
1നിശ്ശേഷം നീക്കിയ നായക൯ 
തന്നെ നോക്കി__ 

1 [ 

ആശ്വാ 

ഹ്ൃല്ലാം 
നിശ്ശേഷം ൭ മഴ്ചവന്ദം, 

൩ 

1൧ 

ചരണങ്ങറം 
നമ്പൃതത അററവരെപ്പോര 

മരിചവകായ് 

മകമ്പംകൊളളന്നതെന്തിന്നു 

തമ്പ്യരാ൯ മേഛൃത്തിന്മേല് 

വെള്ിപ്പെടുമ്പോഠം 

ഇമ്പമായുയിക്കുമന്നു 

സംഗഭരമത്തോട്ട് കരയേണ്ടാ 

ക്രിസ്നേശുനാഥ൯ 

അ൯പോട്ട ചൊന്ന മൊഴി 

സാരം നീ രുചി നോകി ആശ്വാ 

കത്ത൯ വരും ആകാശത്തില് 

ദൈവ്വഭ്തതന്മാ൪ 

കാഫലം ഈതും നേരത്തില് 

ധാത്രി തന്നില് യേശുപിജത 
മരിച്ചോരെല്ലാം 

ധരിക്കും ജീവ൯ പിന് മേഷത്തില് 
ആശയായ്യ്കല്ലം നാമും 
അനുരൂപപ്പെട്ട ക്രടെ 
യേശുവിനോടൊന്നിച്ച 
ര്ശാശ്വതമായി വാഴ്ചം__ ആശ്വാ 

ജിവനദികശ ഓട്ടമേ_യെഠുശലേമിര 
തിങ്ങി ജനങ്ങ ക്രടടുമേ 

ദേവഗാനങ്ങഠം പാട്ടമേ 

യേശുക്രിസ്കവി൯ 

ഭയത്തേ വാക്ക്രികൊണ്ടാടടമേ 
ആവിയിലാഹാ ! നാമും 
അതിനെ അനുഭവിപ്പാ൯ 
ജിവവചനം തന്നേ 

സ്ഥീരമാ യ്യിടിചുംകൊണ്ടെ__ ആശ്വാ തത്തു 

മ, കമ്പം: ഇളക്കം. 9, ശാശ്വതമായി 
എന്നേക്കുമായി. 
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മോക്ഷാനന്ദും 
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മാനുവത്തി --- ആദ്താജം 

പല്ലപി 

ആനന്ദപുര_മാനന്ദപുരമേ ! 

ആനന്ദപുരമേ-പെരിയോരാനന്ദപുരമേ 

അനുപല്ലവി 

ആനന്ദമല്ലാതൊ_രാമയമില്ലയി 

. ആനന്ദപൃരത്തില്--അതിശയം 

ആനന്ദപുരത്തിത__ ആനന്ദ 

ചരണങ്ങ 

രാജാധിരാജനെ-ഫോവായുടെ പുരം 

നല്ല വിലാസമല്ലോ-മഹാപൃരം 

നല്ല വിലാസമല്ലോ-അലങ്കാരം 

നല്ല വിതാനമല്ലോ- അതിശയം 

ചൊല്ലാനരിമയ്യൂല്ലാ 

രാജാക്കളാക്കി വാ-ഴിച പൃരം മഫാ 

യോശ്യൃം വികല്ലമല്ലാ- അതിലു 

ഭാഗയം അതല്ലമല്ലാ-സുവിശേഷ 

പാകം വികല്ലമല്ലാ 

വാക്യം വികല്ലമല്ലാ നമുക്ക 

ഭാഗധൃം അതല്ലമല്ലാ-- 

൨ 

ആനന്ദ | 

ദൈവട്ടതരോടൊ-രധിച്ചു ന്നംഗീതം 

പാടടന്നതെത്ര മോദം-അല്ലെലൂഴ്യാ 

പാടുന്നതെത്ര മോദം-ഹോശന്നാ 

പാട്ടന്നതെ്ര മോദം-ഒരുമി്യ 

ക്രടുന്നതെത്ര മോദം 

നിമ്മലനായ കു-ഞ്ഞാടിനെറ രക്തത്തില് 

മുക്കിയ വ്ര്രരമിതോ--നമുക്കു 

കിട്ടിയ വസ്മുവിതോ-ശിരസ്സില് 

വച്ച കിരീടമിതോ 

വച്ച കിരീടമിതോ-ലഭിച 

സ്വറ്ലാസൌഭാഗധൃമിതോ-_- ആനന്ദ 

൩. 

ഭൂമിയില് നാം പെട്ട-പാടുകഷക്കൊക്കെയും 

കിട്ടിയ ഭാഗ്ൃമിതു-സന്തോക്ഷം 

കിട്ടിയ മോക്ഷമിതു--നമുക്കു 

കിട്ടിയ സെരഖ്യമിതു-പിതാവി- 
ന്നിക്ടുമായുമ്ഭതിതു-- 
സൂഷ്യനില്ലെക്കിലും ശോഭ നിരന്തരം 
പാലൊഴ്ടകുന്ന ദേശം-മധുരമാം 
തേനൊഴ്ു കുന്ന ദേശം-സ്മതികളാം 
ഏ പൊഴിയുന്ന ദേശം 
പ് പൊഴിയുന്ന ദേശം-ജീവനുടെ 
നീരൊഴ്ച കുന്ന ദേശം__ ആനന 

രം 

അനന്തകാല ,ംനമുക്കു ദൈവത്തെ 
ഭജിച്ചിരുന്നുകൊള്ളാം- ഇനിമേല് 

സ്മൂതിച്ചിരുന്നുകൊള്ളാം-സന്തോഷം 
സുഖിച്ചിരുന്നുകൊള്ളാം-സുഖാദ്യം 
രചിച്ചിരുന്നു കൊള്ളാം 
അന്തമില്ലാതുമല-തനെറ കൃപെക്കായി 
അല്ലെല്ലയ്യാ പാട്ടവി൯-പിതാവി- 
ന്നള്ലെല്ലയ്യ്യാ പാട്ടവിനശ_തനയ.- 
ന്നല്ലെല്ലൂയ്യാ പാടുവിൻ 
അല്ലെല്ലയ്യയാ പാടുവിന൯_1വിമലാവി. 
ക്ലെല്ലയ്യാ പാട്ടവി൯ ആനന 

൨൩൭) 237 

പിഹാക -- ആദിതാഒം 

പല്ലവി 
യെഠുശലേമെന് ജമ്പ വീടെ 
എപ്പപോഗശ ഞാനു വന്നു ചേരും 

ധരണ്ടിയിലെ പാടും കേടും 
എപ്പോശ ഇക്ങൊഴഷിയും-_ 

ച്രണങ്ങഥം 

ഭക്തരിര൯ ഭാഗ്യതലമേ! 
പരിമള സ്ഥലം നീയേ! 
ദുഃഖം വിചാരം പ്രയത്നം 

നിങ്കലങ്ങില്ലേ 

ഫ് 

യെ 

രാവും അന്ധകാരം വെയില് 
ശീതവും അങ്ങില്ലേ : 
ദീപതുല്യം ശുരദ്ധരങ്ങു 

ശോഭിച്ീട്ടുന്നേ__ 

ലം, 

യെ 

പം 

1. വിമലാവി ൭ വിശുദ്ധാത്മാവു. 



ന്
 അന്

ത 

രത്നങ്ങള. ല്ലോ നിഡ്മതില് / 

മോക്ഷാനന്ദം 4൧5 

൨ മിന്നി ഇടി_മുഴങ്ങി ബഹു 
൩. 

| ജനശബ്ദം പോത്-കേശക്കും 
ളു പര പുക ത: തിരു. 

[| ി 

കാ യ ള്ര് യ ആവികമളു.ം_വിഭങ്ങിനില്ലകം--- മംഗ മിന്നും മൃത്തല്ലോ 1 യെഴു ് ം 
ടെ ൩ പളു.ങ്കിന്നൊത്ത-സ്ത്റുടികകുട 

റ ട് - മിച്ച 3പളിരൊന്നുണ്ടാം അതിന മുമ്പില് 

മോടി ന്അറ്റ് വെളിഅകവും-കണ് നിറയും 

൮ ഴി ൦൦ നാലതഞണ്ടു----മംധ അരികില് കണ്ടിട്ടം 1 യെ | വലിയ രൂപികഴം-നാലങ്ങുണ്ടു 
| സിംഹം 4൮ൃഷഭം-നരമുഖവും 

ളളി 1 ജിം വി ല് 
ധം ം | ഇരുദൂന്നു-ചിലകണിഞ്ഞിവ കാട്ടവാനിണെയില്ലാത്ത _ചിറ 
ക്രടമമരങ്ങാം__. യെഠു പചെരിയആസനം.വഹിുനില്ല,ം.മം 

൬ ജീവനദി ഇമ്പശബ്ദം ൫ എക്കാലം-ഉ ജള സവ്വ-- 
മേവി അതിന്ടെ ശക്തനായ- ദൈവപിതാ 

പോവകും ംരംരാറുവൃക്ഷം ശുഭ്ധ സ പരി-ശുദ്ധനെന്നിവ 
നില്ലതും മോടി ഒയെറു നിതൃം പരി-കിത്തിക്കുന്നു---- മംഗ 

൭ ദ്രുതരും അത്ങാത്തു സദാ ൬ അഞ്ജസാ നാ-ലാഴു പേരും 

സ്വരമണ്ഡലം പാടി ആേയോടാ-.സനത്തിരശ മുമ്പില് 

നാഥനെ കൊണ്ടാടിട്ടന്ന | ശക്തി ബഡ്-മാനം സവ്വം 
ഗീതം മാമോട്___ യെഴു | അത്യൂന്നത-ന്നെന്നും വാഴും... മംഗ 

വൃ യെറുശലേഥി൯ അധിപനീശോ ൭ ഇത്തരം സ്വല്ലോക ശ്രേയ. 
തിരുന ഞാ൯ സ്മൃതി പാടാ൯ സ്പതൃന്തമു-ണ്ടവയെ ഒുചാല്വാ൯ 
വരുംവരെയും അരികിരു ഭവാ൯ പാത്തലത്തിത_വചനമില്ലാ 
ഇരിക്കണം നാഥാ__- യെടു | ഓത്തറിവാഠം ഹൃദയമില്ല-_. മംഗ 

൨൩൮ 238 ൨൩൯ ഖണ്ഡങ്ങശ 239 

1, സിംഹാസനാരൂൂഡ്ധശ ൭ സിംഹാസ 
നത്തിമന്ത കരേറി ചിരി ടന്നവ൯. 

ഗുംഗലം ജവ മാനം സ്തൂതൃവും 

1സിംഹാസനാരൂഡനെന്നും 

അ സാധവേര। --- ആദിതാജം 
ശോഭയേഠും നാടു, സ്വഗ്ു-നാടടന്നത ദേശം 

ശുദ്ധിമാന്മാരാനന്ദി ച്ച വാഴ്ചം ഭാധൃവാസം 

| ൨ 

പാപ താപ ശാപങ്ങളില്ലാത്തപുംസൃദേശം 
അനുപച്ഛുപി ഭക്തരാഘോക്കിചു ഹല്ലേലൂയ്യാപാടടംദേശം 

ഭംഗിയിരു പത്ഥ-രാഗം യസ്സ്സിയും ൩ [ശരം 
പുംഗവന്നിണ-ഇല്ലൊരല്ലവും-_- സ്വണ്ണകാന്തിയില് വിളങ്ങും ശോഭനപ്രദേ 

മംഗ | സ്വശ്ശുകുനാ൯നാടു മാവിസ്മാരപഠുദീസാ 
ചരണങ്ദറം ര 

തസസിംഫാസന൩൨മതിന്നു ചുററും 
വസമരതക-ധനുവും ചുറഠും 

പൊ൯മുടിമയാ3-പീഠങ്ങഠം മേല് 
ഹ സ്മൂന്നു മ്രൂപ്പന്മാരുണ്ടു__ 

പാലോടു തേനുംഒഴ്ചകും ഭാധൃകനാ൯ദേശം 
പാടിയാല് തീരാത്ത പരമാനന്ദവ്രകാശം 

9. വഹ്നി അഗ്നി. 9. പളിരെന്നു 
ണ്ടാം ടട ിന്നിക്കാണും. 4, വൃഷഭം കാ 
ഒ.. $, അഞ്ജസാനാലാടുപേരും : ഉടനെ 
ലരുപത്തുനാലുപേരും. 

മംഗ 
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൫ 
ദേവട്ടതന്മാര അണ്ിയിട്ടിടും സ്വഗ്ഗലോകം ലോകംവിട്ടര് ന് 
ദിപൃരൂപം കണ്ടു ഭക്ത൪ സേവിചീടുംലോ_ | വിടൂപോയബന്ധുകളു.റേറാം 

മോദമായിട്ടേകമന കണ്ടീടുന്നെയെല്ലാരു 

൭ 

കഠ 

൬ വവ 

രക്തസ്സാക്ഷിക്കാര ജയം കൊണ്ടാടും പര_ | ആയിരം വക്ഷങ്ങള ല്ലനേരമെന്നപോലെ 
ലോകം | ആയിട്ടം സ്വശ്ലലോകം മഹാഅ്അത്തുത. 

രക്ഷകന് ക്രിസ്പേശു സവ്യമാനൃനായലോകം മതാ€ 

1.05. 01 511ഗവ 

ആരാധനമംഗളം 

൨൪0 പോത്തഗീസ് ഏകതാളം റ്, 

ന [പക് 

അനുഗ്രഹത്തോടെ ഇപ്പോഗ-അയക്ക | വരെണം എ-ല്ലായ്യ്യോഴ്ചംഇ രികെ ണം-ര: 

അടിയാരെ യഫോവായേ ! വന്ദനം നിനക്കാമേനു 

മനസ്സലി.--പുടയ മഹോന്നത പരനേ! 
വന്ദനം നിനക്കാമേ൯ ി ൩. 

ലം ; തിരുസമാ_ധാനവാകൃം-ദാസരില് 
ച് : സ്ഥിരപ്പെടാ൯-അരുംംക ഇപ്പോ 

കരുണയി൯൨ആസനത്തിത__നിന്നു ! അരുമനി-വേഭത്തെ അരുളിയ പരേ 

3 കരപ അടിയങ്ങംമേല് ; ഹാലെജ്ടയാ : ആമേനു. 

11551014൧1 1.സ്വാ 

സവിശേഷകഗിതങ്ങള് 

൨൪൨൧൧ പേടക ആദിതാഒം 24 

പല്ലപി ചരണങ്ങം 
റി ഡ്- 

ചൊന്നാന് ശ്രീയേശുരാജ._ ക മലര്തി 

നെന്നു ജാതികകോടു 

ചൊല്ലെടോ മന്ദനന്ദനാ ! ചൊല്ലാന്നുമ്ള ഭംഗിക- 

ളെല്ലാം ഏവിനു തുല്യം 

പുല്ലങ്ങുണമ്കുന്നു ജു 

നി വെല്ലാം വാട്ടന്നെന്നാലെ൯ 
മോന്നത ദൈവപുൃത്ര൯ 

മന്നിടെ നരനായ്ക്കി- 

റന്ന മനുവേലന്നു___ ചെൊന്നാ മില്ല സംശയമെന്നു--- ചൊന്ന 

മെല്ലാമോക്കിലതിന്െറ 

അനുപല്ലപി 

ചൊല്ലെന്നും നിലനില്ലക- 



൨ എന്നിര പിശ്വസിക്കുന്ന- 

വന്നു നിതൃമരണം 
വന്നിടാതവ൯ മോക്ഷ 

1 മന്ദിരെ വാഴ്ഠ്വാനാ- 
ഷ്കുന്നിതു ദൈവം കനി. 
ഞ്ഞെന്നെ നിങ്ങഗഥക്കാകയാ- 

ലെന്നിരു വിശ്വസിഷ്ട നി. 

ന്നീടിത ജിവനുണ്ടെന്നു__ ചൊന്നാ 

ദുക്൯ മരിച നിരൃ 
കക്ടൃതയിങ്കത വിണു 
നക്ടമാകുവാനെനി- 
കിക്കുമില്ലായ്്രയാലെ- 
ന്നിക്ടമറിഞ്ഞവ൯ ത൯ 
ദൂക്കുത വെടിഞ്ഞു വി- 

ശിക്ടുനായി ടിചാത്മ-_ 
നകഷ്ജുനാകയില്ലെന്നു._ 

൩ 

ചൊൌൊന്നാ 

ര: കണ്ടാലുമെല്ലാമെന്നാ- 

ലുണ്ടായിതെന്നിത നില. 
കൊണ്ടിരിക്കുന്നി തവ 

പഴ്ടെ തന്നെ ഞാനല്ലാ- 

തുണ്ടോ രക്ഷകനവ._ 
യഷ്ണ്തിണ്ടത പോക്കുവാന൯ു വേറി_ 
ട്ടണ്ടെങ്കിലതു നോക്കി. 
കുണ്ടു ചൊച്ചുവിനെന്നു__ ചൊന്നാ 

കികു 
ശങ്കരാഭരണം -- ആദിതാഒം 

പച്പപി 
നാഥാ! നീ വേഗം ചൊരിക 

പുറജാതികളില് കൂപ 
മാരി നിറവാ(യി)__ 

൨൪൭൦൨ 

നാഥാ 

അനുപല്ലപി 

നാഥാ വലങ്കൈയി_ദടമൈ, യേതെന്നു 
ഏതുമറിയാത്ത_ജാതികളില് നീ__നാഥാ 

ചരണങാറം 
നിന്നുടെ സന്തതി തന്നില്_ഭമി 
തന്നിലെ ജാതികളാകവെ തന്നേ 
നന്നായനുഗ്രഹി-_കപ്പെട്ടുമെന്നു 
അന്നബ്രഹാമോടു--ചൊന്നപോലിന്നു__നാ 

ടം മന്ദിരം ടട. ഭവനം. ൭9, ഇണ്ടതരുഃഖം. 
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൨ 

എന്നോടു ചോദിച്ീട്ടക-എന്നാത 

നിന്നവകാശമായി ജാതികളാകെ 

തന്നീട്ടമെന്നു നി൯ താതന് നിന്നോട് 
ചൊന്ന വചനമോ_ത്തിന്നു കനിഞ്ഞു__നാ 

൩ 

നിന്നില് മനം തിരിഞ്ഞീട്ടം-കടത 
തന്നുടെ ക്രട്ടങ്ങലാക്വെ തന്നേ 

വന്നിടും ജാതികം_തങ്ങളിനു കൂട്ടം റ 
നിന്നരികെയെന്നു-ചൊന്നില്ലയോ നീ 

ര 

തൊഴ്െത്തിതിലുഭ്ഭതല്ലാതെ- ഇനി 
വരുത്തേണ്ടുമാട്ടകലെ.നിക്കുണ്ടുവേറ്റ്ഷിഞ്ഞ 
അവയുമെ൯സ്വരത്തെ-കേട്ടിടടമെന്നു മൊ- 
പ്രവചനനിവ്ൃത്തിക്കു-സമയമിതല്ലേ_ നാ. 

൫ 

ജാതികലാമവകാശം_മഫാ 
പാതകന്നാധീനമായെത്ര കാലം 
നാഥാ കൊട്ടക്കുമ-വക്കു നീ ചെഡ്യ 
മോദവാശത്തക്ങ-ലാകെ ന,യോക്ക_ നാ 

| ൬ 
നിനുവ പൂരി തന്നില് വദ്യൂണ-നൂ- 

 ററിരുപതിനായിരം പേര്കളിലധികം 
മനുജരെ കണ്ടു നി൯മനമലിഞ്ഞല്ലോ 

 മനമലിപില്ലയോ-തുകയില്ലാ നരരിത_നാ 

൭ 
ചങ്കിലെ ചോരയി൯ നേട്ടം_മഹാ 
സങ്കടത്തില് വിണുഷലുന്നു കഷ്കും 
കങ്കളാത നോകി ക-രളലിപോട്ടു 
തങ്കക്കരങ്ങളെ_കൊണ്ടൈടുക്കേണം__ 

പ്പ 
ജാതികഠം ശാല നിറവാ_നതി൯ 
വാതില് തുറന്നീടാനായ്ക്കിന്നാത്മാവാത 
നാഥാ! കനിഞ്ഞിയ_പേക്കാ നീ വേഗം 
മോദ മായ്ഷ്േട്ടു കൂ-പയരുമേണം__ 

നാ 

നാ 
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ജാതികഠംകെല്ലാമെപ്രാത്ഥ ക്കുന്നു 
ഞങ്ങളാദിനാഥാ നിന്നാല്_സ്നക്ടൂരവ൪ 
ഏക്ട്ജനിദൂതിയുണ്ടവകായവ_ [ക്കാ 
ക്കാകവെ ചിന്നി ശ്രീ_യേശുരക്തം_അവ_ 

3, ജനിമദ്ൂതി ജനനവും മരണവും. 

ുനനതത്തത്തം അം 

ന്തു... 

ച്ചും 



ന്ന് " 
1 വി, മു 

198  മന്30്ഷ്സ വറ 

൨. 
സരൃവേദത്തെ പഠിച്ചങ്ദു ബ്രാഹ്മണ൪ 
നിതൃവും ക്രിസ്പ്ര-സംഗികളായി 
ജാതിനിഗളം വെടി_ഞ്ഞാത്മനി വിന. 
യാദി ചമയമ._ണിഞ്ഞിടെണം-വിന 

ച്രണങ്ങധം 
കേരമ.മതില്._തിരുവിതഃം-കോടുഭ്ൂമിയെ 
കാരണവ ഡാ--രിരുന്നവേ..ണാടടദേശത്തെ 
വൃരാണാതിശയങ്ങളാര മഗ. 
പക്ഷി വുത്ജൂഫലങ്ങളാത. വില... 

൩ യേറുമാത്മമതുള്ല: പല ഗോ. 
പാനവകാശമ-ന്വേഷ്കിച്ചു തങ്ങടെ ത്രങ്ങളാത നിറവായ ഞങ്ങടെ__ ദേശം 
മാന ധന ശക്തി-നിന്േഠതാകി 
1സാനന്ദം മുമ്മരി-യാദ വിട്ടു ശ്രുദ്ദ 
മാനസെ ശ്രദ്ധിമാ-നമാരാകേണം.ശ്രൂദ്ര൪ 

൨ 
പര്ഥനാ€ നി-ന്നടിമ വ൯൨ക്രരിരുല്യാം 
ആത്മരക്ഷയി-ന്നറിയായ്യ--ദൈവമത്സരം , 

ര: തിന്മയാം പൈശാചവിഗ്രഫ_ 
മെയ്യ്കളിച്ചത്തെക്ക-ണ്ടിഷവ൪ ചാന്നാന്മാ൪ വന്ദനാദികംം മൂലമായി ബഥു 

ി 

ദൈവത്തെ വാഴ്ടെ, ണം-വട്ടതോഠും കഠ്മഷ്മങദധം നിറഞ്ഞ വല നര.. 
നാശമുഭ്ൂരതങ്ങളെ. വെടിഞ്ഞു ,ക്രിസ്മു-- ദേഫികംഠം നിലയുള്ള ഞങ്ങടെ__. ദേശം. 
യേശുമഹിമഡ്യൂയ്ക്ക്വിരകണം-കരിസ്റു ! (ടിക. 

൫൭ | ഞങ്ങമു.ഒടത്തിത-സ്വഗ്ണിയപ്ര-കാശം ശോ 
ചിത്തസ്വാതന്ത്രരമ-ന്വേക്കിച്യ നിശ്ശേക്ഷ | ഞങ്ങളോടെന്നും-ദിവൃകൃപ-കരടെവാഴ്സക 
ശക്തനടിമക-ലാ യ്യലയ൪ മംഗല൯ വിമലാത്മദേവനൊ.-- 
ദൂഷ്ലൃതം വിട്ട പ-റധരും ക്രിസ്മൂവി- ഴിച്ച കന്മഷമൊക്കെയും ദ... 
ലത ജബൃദ്ധികളാ--കവേണം-അവ൪ | യങ്ങളിരു നിറവായി യേശൂവി- 

ത (ഞ്ഞേക ന്നനുപൃകൊണ്ടണിയിക്ക_ഞങ്ങടെ.... ദേ. 

ജാതികംം തമ്മില് വൈരാഗ്യം വെടി. 
ജാതിയും തങ്ങള് -ലൈക്യവുമാ (യി റ വു) ൨൫ 245, െദൈവംപിതാവെന്നും_നഥ്മിലോരോരുവ൯ 

തന്ക്കലെന്നും സ്നേ-ഫികവേണം-അ൨൪ 
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കുത്താ തിരുസ്താന--വിശ്വസേമേകമായി പല്ലപി 
കത്താവിലെല്ലാരു-മൊന്നാക്ണം തിരുവാംമകോടേ നിനക്കേ രക്ഷ... 
തക്കം കലഫം പി-ണെക്ും നിലയറഠു വരുന്നതും എന്നാലോ 
സ്വഗ്ലമീഭൂവിലാരംഴികേണം--സ്വദ്റ്രരാജ്ൃഥി ചം 

പരിചോടു ശാസ്രരങ്ങഥ-_വിദൃകഠം വഷ്ധിഷ് 
നി [ 214 വരുന്നു സിര ബഹുത്വം-കിത്തി 

ദ്വിജാവന്ത!---രരിപൂടതാഒം പെരുകിയ വഞ്ചിമ_ഹീപതി തന്മേ നിന്നെ 

ക ഭരിക്കുന്നു ക്ിത്തിയേടെ.__ തിരു. 
പലവ 

പ് ൨. 

ദേശം രക്ഷികു ദയയുള്ള യേശൂദേ൨നേ മേട്ടം മലകശ ക്രനിലം നിരനിലം 
അനുപപ്പവ। മോടി കടത നിലയും___നിന്നില് 

ം്റേപം യാ. കേട്ട്ക്രടാതെ-അടങ്ങിയിരിക്കയാല് 
രംശനേ. ബവഡ്യാഭംഗായും കൂടുന്നു ഠി തില് 

ഭൂമി കുന്നുകഠം കാഴ്ടകഠം കൃഷി. 
൩ യം സുഭിക്കഷവു 2 വഞ്ചിപ- 

്ി 

ധമ്മ രാജ്യ തായ ഞങ്ങടെ ദേശം | നീതിസ്മരായങ്ങളു.ം-നാഗരികങ്ങളു.ം 
____ | എതെല്ലാം വത്തകവും-ലോക൪ 

1, സാനന്ദം ൭ ആനന്ദധത്താടടക്രടി. ബോധിച്ചു കൊണ്ടാട്ട്-വാശ പെരുകിടടന്നു: 

ടു, ഉത്കൃഷ്ടം 5 ശ്രേഷ്ടം, ഭേദമെന്യേ ദിനവും--- തിരു 



₹; 
കീത്തി ഇതെല്ലാം ഇ-രുന്നാലും നിന്നുടെ 
മാഗ്ലുത്തെ നോക്ിടടമ്പോഠം__അയ്യ്യോ 
ആത്തിയേറുന്നു, മൂ-ഡത്വം അജ്ഞാനവും 
മുത്രം നിൻ മാഗ്ഗുമല്ലോ_ തിരു 

ി [വിട്ല,ഗം 
ഛൃത്രയോ ക്ഷേത്രങ്ങഗ.-ബിംബങ്ങ൦ം കോ 

ചിത്രമേ ചെയ്യവെക്ട- അവ 
അത്രയും നിശ ആത്മ .നാശം വരുത്തുന്ന 
ശത്രുക്ക എന്നറികാ._. തിരു 

൬ 
ഏക സതൃദൈവ--ത്തെയും സൃത൯ യേശു 
ലോകരക്ഷകനെയും ചേന്നു.. 
ഏക൯ അരുകിയ--ക്രിസ്തവേദം ഇതിത 
വേഗം നീ ക്രടിക്കൊഠക_. തിരു 

൭ 
 ശ്രേഷ്ടതയായ് വി&.-ങ്ങിടുന്നു നാടെങ്ങും 
വാടാതെ ക്രിസ്മുസഭ__കണ്ടും 
കേട്ടംവരുന്ന ന_താമസം ചെയ്യാതെ 
നേടിക്കൊഠം ആത്മരക്ഷാ... തിരു 

246 
| 

൨൬) 

മലയാമി --- അടതാല ചായക്ക് 
പല്ലപി 

ദേവാ കടാക്ഷിക്കുക_കൊച്ചി | 
ഭൂവാസികമെ യെല്ലാം 

ച്വരറങ്ങ ധാ | 

അല്രഹാമിന്നുടെ വംശക്കാരും തവ 
സ്വന്ത ജനവുമാകും---യ്യുദ൪ [ണ്ടു 
അഖ്രാമി൯ പാലകനാം നിന്നെകൈക്കൊ. | 
വിഭ്രമമെന്നേ വാഴാ൯__ ദേവാ | 

പ 
യിഷ്ടായേല്വംശക്കാരായുള്ള സവ്ൃരും 
രൂക്ഷത വിട്ടു വേഗം__തവ 
ഭക്തരായ് സെരമൃസ്വഭാവസംയുക്തരായ് 
വത്തിച്ചകൊണ്ട്ട്ടവാ൯._. ദേവാ 

൩ 

ഉ തക്ൂഷ്കജാതിയെന്നുമേഭാരു തല്ലാല് 
ഉളം തെമിഞ്ഞിരിക്കം_ജനം 
ഉത്കൃക്ഷൂരായി ഭവിപ്പതിന്നു നിന്നെ 
ഉത്സാഹമായി ഭജിപ്പാ൯.__ ദേവാ 

സുവിശേഷക ഗിതത്ജറ്ധ 
ച 
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രം 

അന്തണ൪ ചൊല്ലു കേട്ടായതഇപോലവെ 

സന്തതം വത്തിച്ചീടും__നര൪ 

അന്ധക്കു കാഷ്ടുയെ നല്ലം തപാന്തികെ 
ആദരാത വന്നീട്ടവാ൯.- ദേവാ 

൫) [ഴം 

ആത്മാവി൯കാഷ്യത്തില് ചിന്മയെന്നേവാ-- 
രം രാജൃവാസികഠംക്കു__.എല്ലാം 

ആത്മരക്ഷാകരനാകിയ നി_ന്നിതനി. 

ന്നാത്മ രക്ഷ ലഭിപ്പാ൯-- ദേവാ 

൬ 
മുഡഭക്തിയിര മുഴ്ഴകിയ ക്രിസ്പവ- 
രാടത ക്രടാതെയഫോ_-വേഗം 

നീ മാത്രമേകമദ്ധ്യസ്ഥനെന്നറി. 
ഞ്ഞാത്മശുദ്ധി പ്രാപിപ്പാന്... ദേവാ 

247 ൨൧൭) 

സെൌരരാഷ്ട്രം --- ആദിതാട്ം 

പല്ലവി " 
പറവാ൯ വരമരുമൃക--ദേവാത്മാവേ ! നീ 
പറവാന് വരമരുഭദക 

അനുപല്പപി 
പറവാ വരമരുഗക-പരമഗുരുവാമേശു 
ചരിതമെല്ലാവക്കുമ_ 
ങ്ജറിവാ൯ തക്കവണ്ണുമായി__ പപ 

ചരണങ്ങഥം 

വറവാ൯ സഭാമദ്ധൃത്തിങ്കത 
നില്ല,്ൃമ്പോഠം നിങ്ങ 
പറയേണ്ടും കായ്യ്യങ്ങളെ ല്ലാം 

പഠറവാനറിവും നാവും 
വരമപിതാവിന്നാത്മാ_ 
വരുളിട്ടം നിങ്ങാംക്കെന്നു 
ഗുരുവേശു ചൊന്നപോൽല്__ 

അറിവില് ശിശുവാകുന്നോരു 
അടിയനെ നീ 
വെറുതേ ഇരുത്തിടരുതേ 
തിരുവേല ചെയ്തുതിന്നും 
തിരുവാകൃങ്ങളി൯ സാരം 
തെമിയിച്ചെന്നുളടില് ധൈധ്യം 
തരികാ സഭാത്മാവേ നീ__ പഠ 
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൩ പവിക്ുനാകുന്ന മോശയെ 

തക്ക വരങ്ങര തന്നു 

 വെക്കമെല്ലാവരോടും_ പഠ 

കൊണ്ടു യിസ്റ്രായേത ചരണങ്ങറം 

മക്കാഠക്ക പറയിച്ചോനേ ൧ മന്ദമുള്ളോനെങ്കിലും 

ഇക്ൃമിയെയും നിന്െറ നിന്നിലുഭളൃത്സാഹത്തെ | 

തൃക്ക തുറന്നു നോകി എന്നില് ന വെകുയില്ലയോ റ 

എന്നോടപേക്ഷിച്ചാത 

നന്നായൃരാമെന്നു നീ 

മുന്നമെ കല്ലിച്ചില്ലയോ 4 

ര: പറവാനപ്പൊസ്പുലന്മാരെ ചെന്നായ്മുളി൯ മദ്ധ്യത്തില് 

പെന്തിക്കോസ്തെന്ന ചെള്ളാമടിയ൯ പോവാ൯ 

പെരുനാളില് ജനങ്ങാം മുമ്പില് | നിന്നനുഗ്രഫം വേണ്ടായോ 

തിറമോടങ്ങു നിറുത്തി ഉന്നതനേ നീ വന്നു 

തിരുരക്ഷകസ മഹത്വം ചിന്നി വിട്ട രുധിരം 

തെളിവായ്ക്കല ഭാഷ്ഷനില് എന്നുടെ പാപത്തെയു_ 

പറയിച്ചോനേ എനിക്കും__ പറ മില്ലാതാകാനല്ലയോ£--- എന 

൫ തിരുമക്ലായവരോടും തരികയില്ലയോ ശക്തി 
൨ കരുണയുഭ്ളവനേ! നീ 

തെറഠി വലയും നേരായിട്ടപദേശിപ്പാ൯ 
പൃറമകുമഠയവരോട്ടും കരം കുറഠുകീട്ടില്ലല്ലോ? 
തിരിപുക്ഥോരോടും തീരെ കങ്കാണാതായികട്ടില്ല 
തിരിവില്ലാത്തവരോഴും ശരണുമാം തമ്പുരാനേ ! 
ത്ഥറീവുള്ളവരോടുമേതു- വരമില്ലാതെങ്ങിനെ ഞാ൯ 
മറിവില്ലാര്തവരോടം__ വറ പറയും നി൯ മഹത്വത്തെ 

പരദേശിപോലെ നിന്നെ 

പാത്തുവിളിക്കമെന്നിത 
൬ പഠവാ൯ തക്ക വാക്കുകളേ 

എ൯ നാവുങ്കത നീ 
നിറവായ്യന്നെങ്കില് മാത്രമെ 
പറവാനാളാവു തീരെ 
കുറവു ക്രടാതടിയ൯ 
കരഭ.ങ്ങലിഞ്ഞു നല്ല 

ഗുരുവിനെ കല്ലിചാകി 
അരികിരനിലുംയില്ലയോ “എസ 

൩൨. കണ്ണിനെറ മണിയെപ്പോത 
നിന്നെ സ്മൂക്ട്തമായ്്രാക്ഷം 

അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തോക്കു നാഥാ ' 

ം വരമിങ്ങു തന്നിടേണം-- പറ എന്നു കല്ലിച്ച പിതാവേ! 

ഫന്നായിന്നപേക്ഷയ്മും, 

നിന്നുടെ കൃപയാലെ 

പ മന്നായെകൊണ്ടു നിന്െറ 

എണ്ണമില്ലാ ജനത്തെ തോടി -- ആദ്താഒം 
നന്നായ്യ്യോഷ്കിപ്പിചവനേ 

പപ്പി മണ്ണ്ണറായുടഭവനാകും 
ി] 

എ൯ കത്താവേ ! കൃപയാ- കുടകു 

യെന്നുടെയപേക്ഷയ്മു, നനന. 

നി൯ ചെവി തുറക്കേണമേ. എന്നാത്മം പോഷിപ്പിക-_ എന് 

രം പരിശുദ്ധാത്മാവേ ! നീയും 

കരുണയായെന്നുട്ജളത്തിര 

വരിക താമസിയാതെ 

ദരിദ്രാത്മാവിതനിന്നുണ്ടാം 

പരിതാപമില്ലാതാക്കാ൯ 

അനുപല്പപി 

നിശ്മകനാമടിയ൯൨ നിന്നെങ്കിലും കൂപ 

എന്മേരല് നീ പൊഴിച്ച 

248 നല്ലത്തരം കൊട്ടത്തോനേ 

] 

| 

| 

അ൯ലു വെകുയില്ലയോ 4 എന | 
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കരയുന്ന ഞാ൯ ദൈവമേ! ി 

മുറയിട്ടന്നു രക്ക്മകാ ! ഉശേന। _ ആദതാദം 

തിരുസ്നേഹമെന്നില് വദ്ധിപ്പാ൯ | ലു 

മരണ്ടത്തോലമിങ്ങിനെ പപ്പൃവ। 

കരുണയില് വളന്൯ നി൯ സീയോസസഭയെകനിഞ്ഞീടെണം--യേശു 

കരങ്ങമളിലെന്നാത്മാവെ ദേവാ സമയമാകുന്നായതിന്നു_ 

ഭരമേല്ലിപ്പാല് തുണയ്യു--- എസ അനുപല്ലപ്! 

മായാവലയിലവ൪ വിണു കേണു_പരി- 

താപാലുഴലുന്നതു കണ്ടു വേഗം_സീയോ 

കാമോദരി __ ആദിതാജം നി൯ ദാസരായവമിന൯ു കല്ുകളി-ലിക്കു.- 

പ്പെട്ട പ്യഴിക്കു ദയ കാട്ടിടടന്നു 

പല്ലപി അമ്പോട്ടനി൯കരലലിഞ്ഞുവേഗം-നിനെറ 

രാജാവായ മന്ുവേലാ മനസ്സലിക-മഫാ | സ്വന്തം ജനങ്ങളെ ദശിച്ച്ടെണം_ സീ 

രാജാവായ മന്ുവേലാ ! മനസ്സലിക 
൨ [ ങ്ങ 

ചരണങ്ങഥം സീയോനെ നീ പണുതീടുമ്പോലല്ലോ ഞ. 

നാഥാ രക്ഷയെ-ല്ലാക്കമൊരുക്കിയ ക്കാമോഭമുള്ള കാലം വന്നിടുന്നു 

നസറയ്യ്യ൯ ന്യേ__ നീയെ നിമിഷമിങ്ങു വന്നിടാനും.നിനെറ 

വേതാളത്തല_വെട്ടിയടുത്ത സ- തേജസ്സോടെ വെമിപ്പെടിടടവാനും--- സീ 

മാധാന വേ '..... മ്മാ ന പ്രഭ ഇ ന് 

൨. 
 ശാലേമധിപനായ നിന്നെ യ്ൂദ൪- ഉ മള്ഷെ 

ദാസന് അബ്രാമടെ_സന്തതികളെ. നീ 
1 ത്രിലോക രാജനെന്നറിഞ്ഞിടാനും 

ദശിച്ച്ടെ ണമേ- 
ശാലേമിലായവ൪ വന്നഞ്ങുക്രടി-മന്ു. 

നിശ സുവിശേഷ സഭാജനമാവാ൯ 
വേലാ നിനു പാദമവ൪ തേട്ടവാനും--സീി 

നിമിഷം ചേക്കണമേ_ ഇമ്മാ 

൩ | ര 

എല്ലകംപോലുയി-രില്ലാതായവ൪ നിന്നാത്മദാനമവരേവരിലും-നത്കി 

്ലേങ്ങം ചിതറഠിപ്പോയ്-- നിന്നോടെല്ലാവരെയും ചേത്തീടെണം 
കല്ലകളാം പുറ-ജാതികമ നി൯ പ്രഭ നിന്നാലസാദ്ധൃയമായ' കയ്യയമില്ലായ_താത 

കണ്ടെച്ച നില്്ഛന്നു-_ ഇമ്മാ | നിന്നോടീദാസരപേക്കഷമിച്ിടടന്ന__- സീ 
പ) 

കുത്തിയ നിന്നെ_കുമ്പിട്ടവാ൯ അവ൪ 
കൂടാനിട ചെയ്തു, ൨൫൧ 221 

ശക്തിപെരുത്ത വി_ശുദധാത്മാവേ നീ 
ഭാനം ചെയുരുംകാ__ ധാ । ഭൈരവി -മുറിയടന്തതാളം 

കമി ൫ പല്ലപി 
ജാതിക ളി൯ തിക_വാവതിനും സഭ ജുതികളിഷ സ്_ഭയാം സഹോദര! 
സന്തോക്കിപ്പതിനും__ നാഥനേശുവി൯ദൃതിനെ കേ 
നീതിയിനു സ്മൂയ്യ നെ ! യ്യഭരി൯ അന്ധത ലു ലം 
നിക്കുക മശിഹായേ__ മ്മം അനുപല്ലവി 

ആദിയന്തമില്ലാതവന൯ു നിന്െറ 
താതനെന്നറിയാതുള്ള.__. ജാതി 



ന്ന് 
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ദേവ൯ നിന്നുടെ നിമ്മാതാവാകുന്നു 
ജീവവീച്പുകഠം തീനുടുപ്പുക-- 
മേ വയുമവനേകിയേ 
കാത്തുസ്മക്ഷിച്ചു പോഠറടുന്നവന് നിന്നെ 
കാത്തിട്ടന്നവനെ മനമതി.- 
ലോത്തിടാതമരുന്നു നീ___ ജ്ടാതി 

൨. 

നാഥ൯ നിന്നില് ക നിപുടേജാനാകുന്നു 
നീ തിരിഞ്ഞു വരുവതിന്നവ_ 
നാദരവോട്ട നോക്കിയെ 
കാത്തിരിക്കുന്ന-താല് നി ക്രിയകമെ 
ഓാത്തകം കരുതാതിതൃവരെ 
പാത്തിരുന്നരുമുന്നിതാ__ ജാതി 

൩. 

ദേവദേവനെറ ദിഷ്യക്ഷമ നിന്റെഥ 
ജീവരക്ഷയതെന്നു നീ കരു 
താതിരികിലവനിനി 
കോപത്തോടു ദ.ശിക്കും നീ ചെയു 
വാപമൊക്കയുമോമ്മയീല് വരു 
മാവതൊണ്ടുമില്ലാതെയാം... ജാതി 

രം 

ആകയാല് വേഗ-മുഭ്ളം തിരിഞ്ഞു നീ 
ആകവെ ചെഴു; പാതകം തിരു_ 
മുന്നിലേററു ചൊല്ലീടുക 
എന്നാലീശ൯ തി_രുമക൯ മൂലമായ് 
നിന്നുടെ ഭുരിതങ്ങളൊക്കെയു. 
മോത്തിടാതെ പൊടുത്തീട്ടം_ 

൫ | 
മണ്ണില് വന്നു മ-ന൯ുജനായ ദേപ_ 
നന്ദനന് തിരു യേശു താനഖി_ 
ലക്കു രക്ഷയെ നല്ലവാ൯ 
തന്നുടെ ചോര നിന്നുടെ പേകായും 
ചിന്നിയെ മുതിയേറഠു ചാപിനെ | 
വെന്നുയിത്തെഴ്ടന്നെള്ടിനാ൯__ ജാതി | 

| 

| 
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൨൫൨ 

പല്ലപി | 

യേശുപ-ര൯ വാണീം പാരില് 
എങ്ങും മഫാ രാജനായ് ി 

ദായ നബ 

ചരണങ്ങാം 
യേശുപരന് വാണീടം 
യേശു ഏന്നും വാണീടും 
രം സുയ്യചന്ദന്മാരും 

തീരെ ഇല്ലാതെ പോയെന്നാലും.._ 

വ൯കരകളിയേലും 

വലിയ രാജ്ങ്ങഠംമേലും 
മാലോക൪ ഏവ൪മേല്ും 
ദൂരെ ദ്വീപാന്തരമ്ങഠംമേലും._ ഡേഴ്ല 
സാധുജാതികഠംമേലും 
പീരജാതികഠംമേലും 
സവ്ൃകുലങ്ങഗംമേലും 
പാരിത സകല ഭാഷകാര്൪മേലും....റേ, 

രാജര് പ്രഭക്കമ ചക്ര. 

വത്തികം സകലരും 
രാജാധിരാജ ന്മുമ്പില് 
വിണു വണങ്ങി കുമ്പിട്ടനില്ലചം...- 

സതൃസുവിശേഷത്തി൯ 
സാധുകല്ലനപോലെ 
സകല രാജാക്കന്മാരും 
ചെയ്യും ന്തി വസിക്കും എങ്ങും യേ 
കുഠഠം ശിക്ഷകമില്ല 
ഗുണമല്ലാതൊന്നും ഇല്ല 

കൊണ്ടാടും ലോകരെല്ലാം 
യേശു ഏക ചക്രവത്തിയാം-- യേഴ്് 
സന്ധൃയുകസ്സകളിര 
സകല ദേശത്തുളേജാരും 
സംഗീതം യേശുപേരില് 
പാടി വന്ദനംചെയ്യും എന്നും മയശ്ൃ। 

സുറിയാന। --- ആദിതാളം 
പല്ലപി 

യേശുനാഥന് ജയിക്കുന്നു_ഹാലേല്ലയാ 
ഇഹലോകം മുഴവനും-ഹാലേല്ലയ 

ച്ചരണങ്ങംം 

ഓരോരോ രാജ്ൃങ്ങളിര സുവിശേക്ഷം 
ഓടി നിഠഞ്ഞിടുന്നു ഫാലേല്ലയാ 
ഏറെപേരാണ്ടുതോറും ചേന്നീടുന്നു 
യേശുവി൯ സഭയിതിരു ഹാലേലുയ്യാ 



൨ 

പേയി൯ മാഗ്ശുങ്ങമെ ഒം ക്ഷയിച്ചിട്ടന്നു 
പേടിച്ചോടടന്നു സാത്താ൯ ഫാലേല്ലയാ 

ശ്രീയേശുമാഗ്ലുമെങ്ങും ബലപ്പെട്ടന്നു 
തിരിയുന്നു ലോകരിതില് ഫാലേല്ലയാ..... 

൩. 

ഒാതിഭേദങ്ങഗം പലതും നീങ്ങീദന്നു 
ജയിക്കുന്നു സ്നേഹകൊടി ഹാലേല്യാ 
പാതകങ്ങഗ പാരിരനിന്നു കുറഞ്ഞീട്ടന്നു 
ഫലിക്കുന്നു സുവിശേകം ഹാലേല്ലയാ__ 

ആലയങ്ങശ ഉയരുന്നു ധേശുവിന്നു 
ആരാധനയേടുന്നു ഹാലേല്ലയാ 
നാലുപാടും വിഗ്രഹങ്ങഠം വീണീട്ടന്നു 
നാശവഴി അടയുന്നു ഫാലേല്ലയാ- 

൫ 

വളന്നു നിറഞ്ഞീടുന്നു യേശുരാജൃം 
മത്കുന്നു പേയി ൯രാജ്ൃം ഹാലേല്ലൂയാ 
വിളങ്ങുന്നു ദിവ ശക്തിയധികാരം 
മേദിനിയില് ദിനം ദിനം ഹാദലേല്ലയാ___ 
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൨3൪൧ 

പല്ലപി 
പാട്ടവി൯ പാടടവി൯ സോദരന്മാരേ 
പരനേശുവി൯ സ്മൃതി 
പാടുടവിന൯ു പാടടവി൯ സോദരന്മാരേ 

അനുപല്ലപി 
കൂട്ടവി൯ കാഫമള നാദത്താല്ഘോഷിപ്പിശ 
പാട്ടവിനേശൂവിന്നല്ലെല്വയ്യാ സ്മൂതി__പാളട 

ച്രണങ്ങം 
സോദരരേ നിങ്ങമൃയത്തുവി൯ ശബ്ദം 
മഹാ കാഹള ധ്വനിപോര 
മോദമോടെ സ്വശ്ണലോകത്തോള വും 
കുരിശിരെറ കീഴെ 
സാദരം ചേരുന്നു ലോകമെല്ലാമ്േേ 
പാദത്തില് താഴ്ചന്നു ഭൂമിരാജാകുമു.ം__പാട 

സൂവിശേക്കക ഗീതത്ങറ 1977 

| ൨. 

മ ജയത്തി൯ മുടികമെ നിങ്ങഠം 

യേശുശിരസ്സില് വയ്ക്കി൯ റ്യോ- 
തൊട്ടപ്പിന ശരങ്ങളെ തപ്പാ൯ വൈരി-- 

ടിന്നു പ്രിയരേ കൊടിയും 
പിടിച്ച പാതയില് തകത്തു വൈരിയെ 
മടിച്ച" ജയത്തെ കൊട്ടപ്പി൯ രാജന്നു__പാ 

൩ 

രാജയസുവിശേഷഷ വിജയത്തില് കൊടി 
| അങ്ങടയത്തി പിടിച്ച 
രാജ്ൃമക്കഥ (ദവിയെങ്ങുമോടുടന്നു 
അവര് ശബ്ദുമുയത്തുന്നു 

| രാജരാജനേശുനാഥന൯ു വരുവതി.. 
 ണായൊരുങ്ങീടുവി൯ നിങ്ങലെ ല്ലാമെന്നു__. 

രം 

| 

അടിമയി൯ ഭവനത്തില് നിന്നഛഹോം 

യേശുരാജന്൯ നമുക്കു 

വിടുതല് തന്നതാത സ്മൂതിച്ച് ഘോഷിപ്പിഷ 
മഹാ വൈരി നമ്മെ 

പിടിഷ്ചകെടിയോരടിമയി൯ നുകം 
ഒടിച്ച തകത്തു സ്വാതന്്ര്യൂ തന്നവ൯._.പാ 

൫ 

ഞങ്ങശക്കല്ലെ മഫാ ദൈവമേ സ്മൃതി 
നിനക്കും നി൯ സൂതന്നും 
മംഗളാത്മോപിന്നും യോശ്ൃമാമതു 
ലോകത്തിധെങ്ങും 
തിങ്ങിനിറഞ്ഞ പാപത്തിന്നിരും മാററി 

| ഭംഗിയോടെ വെമിവാകി സുവിശേഷം 

൨൭൫൭ മുട 

) പല്പപി 
| ജയിക്കുമേ! സുവിശേഷം ലോകം 
 ജയിക്കുമേ ! പേയുടെ ശക്തികഠം 
നശിക്കുമേ ! സകല ലോകരും 
യേശുവി നാമത്തില്._വണുങ്ങുമേ_തല 
കുനിക്കുമേ അതു- ബഹ സന്തോഷമേ 

വ രണങ്ങധാം 
ക്രട്ടപി൯_-സഭകമെ ! പന്നു 
പാടടവി൯_യേശുവി൯ കീത്തി കൊ 
ണ്ടാട്ടവിസ-സുവിശേഷം ചൊല്ലാ൯ 
ഓട്ടവിന൯_നിദ്ര വിട്ടണന്നീട്ടവിസ മനം 
ഒത്തെല്ലാരും നി_ന്നീട്ടപി൯ വേഗം__ ജയി 
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൨ 

ഇടിക്കെണം-പേയി൯കോട്ട നാം 
ഇടിക്കെണം_ജാതിഭേദങ്ങള്ം 
മുടിക്കെണം--സ്സറേഹത്തി൯ കൊടി 
പിടിക്കെണം-യേശുരാജനെറ 
സുവിശേഷകൊടി 
ഘോഷത്തോട്ടയ_ത്തിടെണം വേഗം-ജ 

൩. 

മരിച്ച താ൯൨ നമുക്ക മോക്ഷത്തെ 
വരുത്തി താ൯.വെളിച്ച മാഗ്ലുത്തില് 

ഇരുത്തി താ൯_എളിയ കൂട്ടരെ 

ഉയത്തി താ൯-യേശുദേവന്െറ 
രക്ഷയി൯ കൊടി 
'ഘോഷ്കത്തോട്ടയ_ത്തിടെണം നമ്മഠം__ജ 

രവ 

ചിലവിടീസ_-സുഖം ബലത്തെയും 
ചിലവിടി ൯ ബുദ്ധി ജ്ഞാനത്തെയും 
ചിലവിടി൯൩൨വസൂസമ്പത്തുക്ര 
ചിലവിടീ൯_യേശുരാജനെറ 
മഫിമയിന൯ കൊടി 
ഏവരും ഉയ_ത്രീടെണം നമ്മ. ജയി 

൫ 

യോഗ്യമേ_ ഇതു നമക്കതി 
ഭാഗ്യമേ_ രക്ഷിതാവിനെറ 
വാക്യമേ-സ്വഗുലോകരോ.- 

ടൈക്ൃയമ-യേശുരാജ്യവ്വ-- 

സിദ്ധിക്കായി നാം 
ഏവരും പ്രയ-ത്നിച്ചിടേണമേ__ ജുയി 
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കുറത്തിപ്പാട്ടിന്െഠറ രീതി 
൧ ദ1ഇക്ഷിതി നിപാസികമെ. 

രക്മ്മ ചെയ്തുതിന്നു 

അക്ഷയയ കുമാരനേശു 
മര്യനായി വന്നു 

൨ ബേത്തുഹേം പൃരെയോരു ഗോ. 

ശാലയിൽ പിറന്നു 

ജ്ാതമോദം കരടി ദേവ_ 

ദൂത൪ പാടി അന്നു 

1. ഇക്ഷിതി നിപാസികാഠം ൭ ഭൂമിയില് 

പസിക്കുന്നവ൪. 

൩. 

൧൧ 

241951024൧ 1,ന്വറട 

ആട്ടിടയ൪ കേട്ടു ചെന്നു 
കുട്ടിയെ തൊഴ്ട്തു 
ചട്ടമോടെട്ടാംദിനെ കു. 

ട്ടിക്കു ചേല ചെയ്യു 

ന ല്ലതാംനാമു.്ന്റിയെ പ്ര. 
തിഷ്ടചെയ്യാരന്നു 

സുപ്രമോദം വൃദ്ധയായൊ- 
രുത്തി വാക്കി തന്നെ 

കണ്ടു മരിപ്പാ൯ തപസ്സി 
രുന്നൊരു ശീമെയോ൯ 
കണ്ടു കയ്യിലേന്തി ഗതി. 
ചേന്നു വൃദ്ധനായോ൯ 

താരകാഗതി തുടന്നു 
ശാസ്ര്രികഠം തിരി 

ടൂൂരദേശാത വന്നു കാഴ്ച് 

വച്ചവ൪ നമിച്ച 

ഫേറോദേസെ പേടിചെജി_ 

പ്ലെന്ന ദിക്കു ചെന്നു 
പാരാതെ തിരിച്ച് നസ്രേ- 
ത്തൂരില് വന്നു പാത്തു 

ദ്വാദശ വയസ്സിലെടു- 
ശാലേമിന്നു പോയി 
വേദപാരഗരോടു സം. 
വാഭമന്നുണ്ടായി 

മുപ്പതാം വയസ്സിലേശു 
ജ്ഞാനസ്താനമേറഠു 
അപ്പോമാവി പ്രാവുപോലി.- 
ങ്ങി തന്മേല് പറഠി 

നാല്പതു നാഠം പിന്നെ വനേ 

നോനു നാഥ൯ നോറഴു 

തല്ലരെ പരിക്ഷിപ്പാന- 

ണഞ്ഞ സാത്താ൯ തോറഠു 

കനാന്ൂരിത അത്ഭുതം (൮ - 

വത്തിപ്പാ൯ തുടങ്ങി 

താനവിടെ വേദം ഉപ- 

ദേശിഷ്യം തുടങ്ങി 

പന്തിരണ്ടു ശിഷൃക്മേ 

ചേത പഠിപ്പിച് 

പിന്തിരിയാതെ അവര് ത.-- 

ന്നിക്ടമമാചരിക്ു 



൧൫ 

൧൮ 

൧൯ 

സുവിശേഷക ഗിതങ്ങറം 

കുഷ്ടരോഗികശക്കു ക്രിസ്മു 
സ്വസ്ഥതയെ നല്കി 

പൊട്ടരെയും ഭരാന്തരെയ്യം 

സെരഖ്യമാക്ി വിട്ട 

കണ്ണൂുകാണാതുഭ്ളവക്കു 
കാക്ടച താ൯ കൊടുത്തു 
കാതുകേളാതുമ്ഭവക്കു 
കേഷവിയും കൊടുത്തു 

ചത്ത പ്രേതങ്ങഠംക്കു വീണ്ടും 
ചേത്തു ജീവനാഡി 
ചിത്തമോദത്തോടവയെ 

കണ്ടവര കൊണ്ടാടി 

വക്ഷവാതക്കാരു ച്ചമ- 

ടേറഠു നടന്നോടി 
ശിീക്ഷയോടനേക തന്നെ 
കേട്ടു വന്നു ക്രടി 

സവ്യരോഗികശക്കടനെ 
ശാന്തത ലഭിച്ച 
സവ്യബാധ പീഡകളും 
സവ്വേശനൊഴിചഷ്ച 

കോപിച്ച കടലെ വാക്കാല് 

ശാസിച്ചങ്ങടക്കി 

കാത് നനെക്കാതെ കടലി൯ 
മേലവനു നടന്നു 

അല്ലം അപ്പം കൊണ്ടവ൩_ 

യ്ക്യായിരത്തെ തീറഠി 
അല്ലപമതൃന്മാരെ ദൈവ_ 
പൃത്രരായിടേററി 

നല്ലപദേശങ്ങഗ ചൊല്ലി 
നന്മയെ വളത്തി 
നല്ലുപമകശ പറഞ്ഞ. 

ങ്ങണ്ടയെ കലത്തി 

അത്ഭുതപ്രവ്ൃത്തികലാല് 

തന പ്രഭത്വം കാട്ടി 

നല്ക്രിയകമകൊണ്ടു തന്റ 
ഉഗകൂപയെ നിട്ടി 
വാപഫീനനാമവനീ_ 
പ്യാപികമെ താങ്ങി 
പാപിക്ക്കുവേണ്ടി ബലി_ 
യാവതിന്നൊരുങ്ങി 
താന പെടേണ്ടും പാട്ടുകളെ 
മുന്നറിഞ്ഞു ചൊല്ലി 
താന നരക്കു ജാമൃമായി 
മരൃകടം പിടി 

൨൪. 

൨൫ 

൨.൬ 

൨൮ 

൨൯ 

൩.൦ 

ല് 0 
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പാപിക്കു വഹിചഷ്ുക്രടാ- 
തുമ ദൈവകോപം 
പാപിക്കുവേണ്ടി വഫിചു 
മാററി ദൈവശാപം 

യ്ലൂദ൪ കയ്ക്യിത താനെ താ൯ ഏ_ 
ല്ലിച്ച തന്നെ കെട്ടി 
യ്ലദരടിച്ച് മുഖത്തു 
തുപ്പി ഹാസം കരട്ടി 

മുഗമൂട । വെച്ചു ചിരിച്ചി_ 
ഗചവ൪ വലിച്ച 

ഉ ണയേഴും യേശുവെക്കു_ 
രിശുമേത തറെഷു 

കുന്തം കൊണ്ടു കുത്തിയവ൪ 

നെഖ്ചിനെ പിളത്തി 

ഫറമദൈവപൃത്രനേശു 

ജീവനെ വിടത്തി 

സ്ത്യയനൊന്നിരുണ്ടുടനെ 
ഭൂമിയും കുലുങ്ങി 
വാരിരുനിന്നുയിത്തു ചത്ത 
മതൃരും ചിലരു 

യേഠുശലേമിന്െറെറ തുര 

ശ്രീല താനെ കീറി 
വൈരികരക്കും ഉ മ്മിലൊരു. 
സംശയവുമേറി 

മുമ്പ ചൊന്നപോല്ുയിത്തു 
മൂന്നു നാധാക്കു പിമ്പു 
തമ്പരാ൯ മരണത്തെ ജ._ 
യിച്ച ജയംകൊള്ടു 

അമ്പിനോടി വാത്ത ലോക. 
മെഷ്ടം പ്രസംഗിപ്പാ൯ 
ത൯ പ്രിയ ശിക്ൃജനത്തോ._ 
ടേശു താസ൯ കല്ലിച്ച 

ആശിവ്യാദമേററു തന്െറ 
ശിഷ്യ നോകി നില്ലെം, 
യേശു മേഘവാഫനേ 

ഉയന്നു വാനത്തേക്കു 

പോയര്പപോത ൨രുമെന്നൊരു. 

ഗീരുമുട൯ കേട്ടു 
പോയവ൯ തന്നാവി നിജ 
ലോകരില് നില 
വീണ്ടുമേശു തല് പ്രതാപ_ 
ത്തോട്ട വരുമന്നി 
മണ്ഡലങ്ങളെ അഴിച്ച 
ശുദ്ധമാക്കി പാക്കും 

ളം. പ 
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൩൨൫ വാനവും ദഭ്ടലോകവും ട്] 

൭൨൭ 

“൩൨൮ 

൩൨൯ 

൧ 

൦൨. 

4൭൧൩ 

രര. 

തിയതാക്കി തീക്കം 
മാനവര് മരിച്ചവര_ 

ശേഷവും ഉയിക്കും 

ക്രിസ്മുവി൯ പിശ്വാസികമെ 

മോക്ഷെയവന്൯ ചേക്കും 

ദുക്ജുരെയെല്ലാവരെയും 

നരകത്തിലാക്കും 

നിതൃഭാഗ്ൃയം നീതിമാന്മാ-- 
കൊെത്തുപെടും സതൃം 
നിതൃരിക്ഷു ദോക്കികഠടം സ. 
ഹിക്വേണം സത്യം 

സത്ചൃമിതു പാട്ടന്നവ-- 
രം ധരിച്ച്കൊടംവി൯ 
ക്രിസ്മൂതന്നിലാശ്രയിക്ട 
രക്ഷപെട്ടകൊഠംവി൯ 

ലോക്മൊക്കെ നേടി നിന്െറ 

ജീവനെ കള ഞ്ഞാല് 

ശോകമല്ലാതെ നരകെ 
ലാഭമുണ്ടേവു ചചാല്ല, 

ലോകമൊകെ തൃജിച്ചു 
ജ്വീവനെ രക്ഷ്മിലാല് 
യോധഗ്ൃഭാഗ്യഭമാടട് സ്വഗ്ശേ 
വാണ്ടിരികാമല്ലോ 

ക്രിസ്മുവെ നമ്പാതവക്കു 

രക്ഷയില്ലറിപി൯ 
ക്രിസ്മവെന്നി പാപിക്കു മ. 

ററാശ്രയമില്ലോഫ്റിന൯ 

ക്രിസ്കുവല്ലോ പാപപരി-- 
ഫാരം ചെയു ദൈവം 
ക്രിസ്മുവല്ലൊ മുതുവെ ജ.- 
യിച്ച മഹാ ദൈവം 

പാപക്കടലക്കരെക്കു 

കപ്പലല്ലോ കരിസ്മ 
പാപികഠംക്കു വേണ്ടി രക്തം 
ചിന്തിയല്ലോ ക്രിസ്ക 

എന്തിനയ്യ്യോ പാപികളേ. 
നിങ്ങ നശിക്കുന്നു 

ഫന്ത ക്രിസ്തു തന്നില് വിശ്വ. 

സിച്ച് ജീവിചാല്ും 

൨൫൭ 257 

റംഗ്ലീഷ് -. അടതാജം 

പല്ലപി 

| അടിമവേല ഒഷിഞ്ഞു നമ്മുടെ 
അടിമയോല അഴിഞ്ഞൂതേ.__. 

അനുപല്ലപി 

അടിമ ഞങ്ങംം നിനക്താലിനി 
വെടിയൊലാ നി യേശുവേ! 

ചനരണങ്ങം 
ആട്ടമാടട നിലങ്ങഠം വീട്ടകഠം 
മോടിയേറെയുണ്ടാക്ുവാ൯ 

| പേടിച്ചോടിയ ക്രടടരെ ഇതാ 
 നാടിലാക്കി മശിഹ താന്... അടി 

൨ 
 താതനെ ഒരിടത്തിലും തഥാ 
മാതരം വേറിടത്തിലും 

സൃതകമളെ. പൃയന൪ മറെറാരു സ്ഥലെ 

വിറഠു ഞങ്ങളെ ഇപ്പോഷോ.... 
൩ 

അടിമയരക്കിയ ഉടയ്വ൪ പല൪ 

പാടുക ബഡ്റ ചെഴ്ൃതെ 

അടിയോടത്രയും നെടുകെ ചൊല്ലുകില് 

പാടി മാനസമാഠുമേ__. അടി 

രം 

കൊട്ടവെയില് മഴയോടു കളില് പനി 

വാടി മെയ്യില് ധരിച പി 

കൊടിയ മാനസമോട്ട പിടിചചടി 

കോടി കോടി അടിചവ൪__ 
൫ 

നടതെരുകളിത കടകഠം കോടതില്. 

നാട്ടില് നായ്ക്ും നടക്കിലും 
അട്ടുത്തു ഞങ്ങ നടക്കിലപ്പുറം 

ഓട്ടവാനടിച്ചാട്ടിയും--- 

൬ 

കുഷ്ടൂരോഗി അശുദ്ധനെന്നതാരു 

! കാട്ടിലോടി ഒളമിചപോത 

ഭൂക്കൂരായ് വഴി മാററി ഏറിയ 

| ഗോക്രി കാടി പിന് ഇപ്പോഴോ 

അടി 

ആടി 

അടി 

നരരതതതത്തതതതതതതതതയയരം്ാ ാ്ില് 

അടി 

| അധിക ഭഃഖിതരായെജിഷ്ലിത യെ- 

| ഫ്രദരടിമ മുഖാന്തരം 

അതിനെ നീക്കിയപോലെ നമ്മുടെ 

ആധി നീക്കി പരാപരന--- അടി 
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൮ | മന്നിടെ ജയം കൊണ്ടോടി 

ഉന്നതമായ്യിന്നും ജനം പിയ സുതനോട്ട പിതാവാത്മനരുള് സന്നുതി പാടി വസിക്കം_. മോദം. വേദജ്ഞാനികാഠം വന്നിതാ 
അതുനിഥിത്തമീി! അടിമ തീനീതി.- ൨. അന്നു സിയോനില്നിന്നുണ്ടാകും സ്വാതന്ത്രം ലഭിചേകനാല്.. അടി ആജ്ഞാവിശേഷം 

നന് മന്നിടമെല്ലാമതു കേശക്കം 
അക്ഷരം കണക്കോടു ഗീതപും മന്നവ൪ മന്ത്രി പ്രജകഠം 
ശിക്ഷഡായ്ക്കഠിപ്പിചപ൪ എന്നിവരെല്ലാവരിലം 
അക്ഷവയം തെളിവോടു കാണുവാധ | ഒന്നുപോലാവസിച്ചിട്ടം 
മോക്ഷ പാതയിലാകിനാമ__. അടി വന്നു സത്യാനുഗ്രഹങത്ങഠം_. മോദം, 

ഥം ൩ കാട്ടപാമ്പോടൊത്ത മേളിക്ംം തെരുതെരെ വരുവിശ സഫോദര൪ കുട്ടികളെ ന്നാല്, 
ആരുമൊട്ടു മടിചിടാ വാട്ടമുണ്ടാകയില്ലേതുമേ അധിവിനേശുമഫഹേശനെ മ൩൨. കാട്ടവൃയലികമു മാട്ടില് താരില് നമ്പി വണങ്ങിടാ൯._.. അടി ക്ൂരട്ടവുമൊന്നിച മേയും 

൧൧ നാട്ടിലെല്ലാ നന്മകമൂം 
ട്ൂപ്പോ൪ ൨രുവി൯ ജനങ്ങളെ ൃക്കിയായി വഡ്ധിചീട്ടം__ മോദം. ചേപ്പി൯ പളജിയിലേകമായി 

൪: വാഭു.കുന്തങ്ങഠംക്കില്ലാവശ തീച്ചിശ ആപ്പുകക യേശുവി ൪ കൂപ ് ന; കൊഴ്ടഴെകമാകി ഭാപ്പി൯ ഇന്നുമെന്നേക.മേ__. അടി യാ റി ൧൨. നാലദിക്കും സമാധാനം ഭ്ഞാനസ്റാനമത്താഴവും അന... ചാലവെ പരന്നിരിക്കും ഒ്ലരനം ചെയ്യയന്ീട്ടവി൯ 
വാലെടുക്കയില്ലാരുമേ ഓനസാന്തരമായ പാതയില് ചേലുകേടില്ലൊന്നിനുമേ__ മോദം, ഞഞോനമായ്യടനീട്ടപിള്__ അടി 

൫ ആടലെല്ലയ്യാഗീതം പാട്ടമേ ൭പ 
ല് ധയെരുശലോ;ം ച 1 ആലെല്ലയ്യാരാഗം പാട്ടമേ ഭൈരവി __ ആദിതാടം ആലെല്ലദ്യാ വാനതില്ം ല്ല ക് മാ൪ മോദമതിമമാദം മോദം ഹേ ചൊല്ലൂമെ മാനുഷരെല്ലാം__ മോദം പാശത്തകാലം 

സാദരമനെഞ്ഞീടുന്നഹഫോ 

൨൫൯ 239: അനുപല്ലപി 
ജാതിഭേദം വാദം തീന് സെൌരരാഷ്ര്ം --- ആദിതാജം ജാതികളൊന്നാധീറുന്നു 

റ് ജ്യദജാതിയും റുതിനു 
പച്ലവി ഓാതമോദം പാടീടടന്നു__. ദേവദേവന്നു ംഗള.ം-മഹോന്നതനാം ദേവദേവന്നു മംഗലം ചവരനെങ്ങലം 

ക അന്നു കാനനങ്ങശം പലക്കമ്രേ അസുപ്പല്പപി സ്യോെറ മക്കാം ഇന്നുമിന്നലെയുമെന്നേക_ നന്മിമയാടട പാടിലാക്കുമേ മൊന്നുപോര മഹാ അന്നു സൂവിശഷകൊടി മന്നപശിഖാമണിയായ്ക്കാഴ്ചം വപരമഃദവ 



1ടട1റാ്ച്ധ7 1./ധട 

ചവ രണങഞ്ങഥം 

പാവത്തിത വിണുപോയോരു 
ലോകത്തെ നിത 
ക്രപത്തിത നിന്നുയത്തുവാ൯ 

ശാപലോകത്തില്ത വന്നു 
സ്നേഹം നിറഞ്ഞു ഫൂഭി 
ആവത്തൊഴികുന്നത- 
സിംഫാസനത്തിര വാഴം. ദേവ 

പോകുവി൯ ലോകമൊക്കെയും 

ഏവ൯ഥെലിയോയ 
വേഗം വ്രസിദ്ധമാക്കുവി൯ 
ഏവം നീ ചൊന്നു വാക്കെ 
കേട്ട നി൯ പ്രിയജനം 

ഏകമായണ്യെയ്യം വേല- 

യാകെ വാക്ക്രിടടന്നൊരു-- ദേവ 

അപ്പനേ നിന്മഫഹത്വമാം 
വേലയിത ഞങ്ങ 
അല്ലം പ്രവത്തിചീടുവാ൯ 

കെല്ലമനഗ്രഹവുമി-- 

പ്പുഴിക്കക്കു നല്ലാ൯ 
ഉ ഗഘവലിഞ്ഞ ദേവ- 

ന്നെപ്പോഴ്ച്ം വന്ദനമേ-_- 

ഇന്നും വുതുതായ്ക്കി൯ സ്വരം 

കുഷതനാദം പോല് 

വന്നു തട്ടന്നു ചെവിയിൽ 

എന്നുമൊരുപോലെയിരുന്നു 

തുണയ്്ഛമേശു 

ഇന്നുമെശ്ങശക്കു കൂവ 

തന്നു നടത്തേണഥേ_- 

നാട്ടും കടലുമാകവെ 

രക്ഷക ൯പാഭ- 

പിഠെ ചേരുംവരെയുമെ 

കേടററ സൃവിശേകും 

ഓടി പ്രബലപ്പെടു 
നിടാന്നജ്ഷോരു ജയം 

നേടാ൯ കരുണ ചെയ്കു--- 

പിഠുപിടുപ്പേതുമില്ലാതെ ഇതാ_പരമരാജ്ൃയവദ്ധന-- 

യ്്രായി ഞാന് കാണിക്ക തരുന്നിതംഗീകരിക്കേശുപരാ 

ചരണങ്ങഥം 

ക പെരിയസ്ധദ്റം എനിക്കായി പെടിഞ്ഞവനേ_ഫീന 

കുരിശില് എ൯ പാപംമൂലം മരിചവനേ 

ദരിദനെ പോലെ വന്നെ൯ 

കുറെച്ചലൊഴിച മശിഹായെ !--- 

൨ അടിയന്നു വേണ്ടി എല്ലാം വെടിഞ്ഞവനേ-ഇനി 

അടിയന്നു ളവ ഏല്ലാം നിനക്കു തന്നേ 

പടിപോടെ൯ ദേഹം ധനം 

അടിയറവെക് തൊഴ്ചതിടുന്നേ൯-_ 

൩൨ നീ തന്നതല്ലാതെനിക്കേതുമില്ലേ-അതാല് 

ഏവം ഒളിക്കാതിതാ ഞാ൯ തരുന്നേ൯ 

മേദിനിയിത നിൻ സുവി- 

ശേഷ പ്രസിദ്ധം ചെയ്താനായി-_ 

ക. അരുമരക്ഷകനേ നിൻ വേലെക്കു ഞാ൯-അല്ലം 

തരുവാ൯ ജട വന്നതെ൯ ഭാഗ്ൃമല്ലോ 

പെരിയ നി൯ സ്നേഹം എന്നില് 

നിഠെപാ൯ തുണെകു മശിഹായേ-- 
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൫ വലുതു നിന്നെകാര എനിക്കേതുമില്ലേ_തിരു 
വിലമതിക്കാത്ത രക്തം ചെരിഞ്ഞവനേ 

നലംകെടു പാപിയെന്യേത 

അലിപോട്ട വന്ന മശിഹായെ__ പിറു 

൨൬൧ 261] | ൭ ദരിദ്ദരെഠമേല് കനിവുഭ്ളവ൯ 

മശേനി -__ ആദിതാളം 
 മഹിമാസനത്തിരനിന്നേശു 

ജുഫത്തില് വന്നു അരിക്ടൃതയിര 
നിന്നു നിന്നെ രക്ഷിപ്പാനായ് 
തന്നുടെ ജിവന് നല്ലിയ 
അന്തമില്ലാ സ്സ്റേഫത്തിന്നു 
എൃശ്രുകൊടുത്താര മതിയാം 

൨ അധരസേവ നിട്്ടുലമെ 
ഫുദയമവന്നു കൊട്ടക്ക 
കത്താവിരുനിന്നു ലഭിച്ച 

പരന്നു വായ്ക്കു കൊടുത്തിട്ടന്ന 
ദൈവത്തിന്നു കൊടുത്തതിനെ 
അവനു നിനക്കു തിരികെയഫോ 
ഒന്നിന്നു ന്തൂറിരട്ടിയായി 
തന്നിടഴുമെ നിന്മടിയിര 

ഇഹത്തിലെ നിന സമ്പത്തെല്ലാം 
ബഹുവേഗമായ് പഠന്നുപോക്കും 
കത്താവിന്നു കൊടുക്കുന്നതു 
നിത്ൃയധനമായിരിക്കും 
നിന്നുടെ നിക്ഷേപമതു 
ഉന്നതത്തില് സ്തക്ഷി ടക. 

സ്വത്തിതനിന്നു ഫുദയഫ്വ്യം 
ആവതുപോലെയവന്െ൦ 
സേവയ്കാഠ്ല്! ചെലവുചെയ്തു, 

2൬)൨ ഇംഗ്ലിഷ് 262 

യേശുക്രിസ്ത൯ തന്നേ_പാപിക്കു ശരണം 
മാമഫിമയെ അവ൯_മനുഷ്ക്യനായ് മറന്നൂ 
നാരിയിത നരവേഷം_ധരിച്ചിഫെ ചരിച്ചു 

( പാഴ്യകഗ ഏറഠറു ൨൯. കുരിശില്്താ൯ മ. 
ൽ 

രിച്ച 
 പാതാലം പ്രാപിച്ചു_മരണത്തെ ജുയിച്ചു 
ഇരിക്കുന്നു മഫിമയില്_താതനെറ വലത്തു ധാരാഭ മായ് പവിതെക്കുന്നപ൯ തി ു : 

$ ലി ധാരാമളമതോടെ കൊയ്യും ൫ ആപ്പേ ലാകത്തെ പിധി_ 
സാനന്ദം കൊട്ടപ്പവനെ ി 

പ്പാ൯ വാനപിതുഃ സ്റ്റേഹിക്കുന്നു ; യേശുവേ അടിയക്കു_ശരണുമായ് വരിക 

൩ ദൈവത്തിനെറ ശുദ്ധമുള്ള 
ഭവനമതില് വെഠുളൈയ്യായ് 
ഒരികലും നീ കാണപ്പെടാ_ 
തിരിപ്പതിന്നു കരുതീടുക 
അവനവന്െറ പ്രാപ്യിപോലെ 
ദൈവത്തിന്നു കൊടുത്തീടെണം 

ര. ലോഭത്തോടെ വിതെക്കുന്നവ൯ 
ലോഭത്തോടെ കൊയ്തീട്ടുമെ 

ണത 
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ഭവനപ്പവേശം 

൨൬൩ 

ഇമ്മ൯ .- ഏകതാജടം 

പല്ലപി 
വരിക ദാസരി൯_വ൨ടിതിത 

മഫത്വചദേവാ ! ഇ-ന്നേരത്തിത 

അ നാപല്ലവി 

അരുമയുലം നി൯_അനുഗ്രഫം വരാ൯ 

അടിമകം--ഇ രന്നിട്ടന്നേ...... 

ഇതിത് വരിശുഭ്ധം ക്രട്ടവാ൯ 
ഇതില് തിന്മക വാ-ണീടവാ൯ 
। തില് സന്തോഷവും--നല് സമാധാനവും. 
| ഇതുഃതല് വസിച്ചിട്ടുവാ൯--- 

൩. 

തിരുകൃപാനിഷ_ലാക്ുവാ൯ 
ച്വരണങ്ങഥം 

ഇതില്. നി൯ ഭിത്തി പൊങ്ങിടടവാ൯ 

തിരുദ്യൂത൪ കാവ-ലാക്ുവാ൯ൂ 
ഇതു നിന്നുടെ പിടാകുവാ൯ എ തുണ-യാകുവാ൯ ക്രടെ 

തിരുശുദ്ധാത്മ൯ വാ-ബീട്ടവാ൯___. പര് 

തത്തെ ല് 

പിഴ ലവ 

പുതൃവഷ്ം 

204 | ൨ 

ഘണ്ടാരം --- ആദിതാടം 

൨൬൭: 

പല്ലപി 

൩. 

ഇന്നേരം യേശുദേവനേ-കടക്കണ് നോക്കി 

എന്നെ രക്ഷികു നാഥനേ ! 

ച്രരണങ്ങറം 

ച നീന്നെ മഠന്ന മഹാ മം 

നീചപാപി ൭ വക്ഷം 

ഒന്നുടെ ജീവിപ്പാ൯ 

൭ട്ഥം അലിഞ്ഞല്ലോ നീ... ഇന്നേ 

വനാല്പാസങ്ങഥായ' 
കൊമ്പയം ഇലയുമെമ്യ്േ 
മന്നാ! കനികമൊന്നും 
തന്നില്ലേ പാതക൯ ഞാന്. 

നല്ല വിര്തിട്ട മന്നാ ! 

കല്ലായിപ്പോയെന൯ു ഉള്ളം 
നാനാ വിധം ക്ലകുഠം 
താനേ മുമെചപോയേ--- 

ആണ്ടൊന്നുക്രടെ നില്ലാ൯ 

അനുവാദം നേടി മയോനേ ! 

വേണ്ട കോവമിടമന്നരം 

വെഠുകുരുതെന്നെ സ്വാമീ__ 

പരി” 

പരി 

ഇന്ന. 

ഇ 

ഇന്ന 



[ 
൫ ച്ചററും കിമെക്ക വാക്കാ 

ചൊരിക നിന൯ ആത്മവെള്ളം 
മുറഠും ആത്മഫലങ്ങശ | 

മോടിയായ് ഞാ൯ തരുവേ൯_ജന്നേ 
] 

ഥ 

൬ വക്ഷം ഒന്നു പോകുന്നേ 
മാ പാപി ചെയു ദോഷം 99. 
വൈഷമ്യഭാരമായ് 
മലപോത്. പൊളങ്ങിനിചല്ലു,ന്നേ-- ഇ 

] 

൭ ഈ ഭാരകഷ്മട്ടംകൊ-- 
ണ്ടെങ്ങിനെ ക്ഷീണനാം ഞാ൯ 
തില്ലഭ്ല ലോകക്കാട്ടിത 

, തീഡ്രം നട മപ്പനയ്യോ.... ഇന്നേ 

കൈ നീട്ടി ഇപ്പോ എന്െറ % 
മേനത്ത ച്ചമടാം പാപം 

മാന്ദവേലേ ! നി നീകി 
മറുവക്ഷം നല്ലിട്ടക__ ഇന്നേ | 

പി 

൨൬൭) 205 
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പ്ല പ്പി 

രരംയാണ്ടില് ആശീരവാദം 
രേംശോ തിരുപ്രസ്മാദം 
രം ദാസക്കരുമേ ണം 

ഇ ന്നേരഗേ 

ഴി 

൨൬൬൬ ആനന്ദഭൈരപി 

പല്ലപി 

പ്രത്യേകസമയത്തേക്കുഴക ഗിതരങറ്ം 

ചരണങ്ങറം 

വന്നുപോയ കാലവും ൮൨... 
രുന്ന കാലാകാലം 
ഒന്നു പോലെ എന്നു ;ളളവാ 
ദേവേശ... 

പോയ വക്ഷത്തില് വിപത്ത... 
നത്ഥമൊന്നുമെന്നിഴയെ: 
നീയരുഗം ചെഡ്യിങ്ങു പലേനം 
ദേവേശ 

ക്ധാമരോഗബാധകംം 

വസന്തയാദിയെന്നിയെ 
ക്ഷേമപാലനം കല്ലിച്ച നീ 
മദവ്വേശനേ__ 

നന്മയായി സവ്വവും ന.-- 
ടത്തും മാ കൃപാകരാ 
നിന്മനം കനിഞ്ഞിടെണമേ 
ദേവേശനേ__ 

നിന്മഹത്വത്തിന്നു തക 
ജീവിതം ചെഡവീടുവാ൯ 
നന്മയാൽ സം.ഘണ്ണതുക്കുകേ 
ദേവേശ൨േ. 

സതൃഭക്തി നീതി സ്റ്റേഫം 
താണ്ടയയം വിശ്വാസവും 
നിതൃമീങ്ങു വദ്ധിപ്പിക്കുകേ 
ദേവേശ. 

ദിവൃസമാധാനവാക്യം 
നിന്നനുഗ്രഹങ്ങളും 
ഏവരരാട്ടം കല്ലിചചയകു 

മദ വേശമന.._. 

ആദിതാളം 

പന്ദനം വന്ദനം സത ദൈവപിതാപലേ നിനക്കു 
നന്ദനനാം യ്യ ശുദ്ൂലം വന്ദനം ഉണ്ടാക ത്തമേ൯ 

അനുപ്പച്ലപി 
ഇന്നിലം തന്നില് ഉളവാം ഏത്രയോ പിപത്തിരനിന്നു ഇന്നുവരെ ഞങ്ങളെ. നീ കാത്തു രക്ഷിച്ച അതിന്നു__. 

1 

140 

രംയാ 

രുംയാമ 

ംരംയാൃ 

ര്ംയാ 

രാധാ 

രനേംയാ 

0൪൫൦൮൮ 

2006 



൨൬൭ 

ഷ്റ്ച, സ്വ 

ചവരണങ്ങഥം 

൧ പാത്ഥലെ പാവത്ി൯ ക്രലിയായൊരു മരണത്താത ംരം 
പാരരചരോട1മാതൃ൪ മന്ത്രതന്ത്രിക പലരും 
ചീത്ത ബലമുഭഭവ൪ര ധനികരായവരും മററും 
9ആത്തിയോട്ട ജീവനു വിട്ടും ഞങ്ങഠം ശേഷിച്ചു അതിന്നായ്__ വം 

൨ ഇക്ഷിതിതന്നിത ഭവിച്ച ക്ഷാമരോഗാദികമളൊരു 
ശിക്ഷയെന്നപോത പടന്ന 3രോഷണം_ കൊഠവാരനേക്൪ 

ഇത്രവല്യാപത്തില്നിന്നു ശത്രരവാം പിശാചിരുനിന്നും 
ഭദ്രമായി ഞങ്ങളെ നി കാത്തു രക്്മിച്ച അതിന്നായ്__ 

൩ സത്യമാം തിരുവചനം മുതുവശന്മാക്ശനം 
പഥ്ൃമായെല്ലാവരും കൈകൊണ്ടു നടന്നിടുവാനും 
ഓടിയ കാലം അതിങ്കത വാടിയ ധരാതലത്തിത 
മോടി ചേത്തനുഗ്രഹിച്ച നിനു കൃപയ്ക്രായി നിനക്ക__ 0 

ര. ഇന്നിനിപ്പുതുവക്ഷത്തിര മന്നിടെ വാഴ്ഠം മനുഷ്യർ 
നന്മിയോടപജീവിപ്പാ൯ തന്നരുഗംക നിനു കൃപയെ 
ഭൂത്ൃയരും സവ്വസംഘവും സതൃവിശ്വാസികഠ മററും 
നിത്യവും ശുഭപ്പെടുവാ൯ നിമ്മലാ അനുഗ്രഹിക്ക_ 

ൽ 2 ല് ഠാ 1പ്ന 

മഴ്െക്കായി അപേക്ഷ 

ഭൈരവി ത്രിസുരതാട്ം 26 

പല്ലപി ൫ നരരെല്ലാരും ക്ഷാമംകൊണ്ടു 

പരിക വക്ഷക്കുറവു തീപ്പാ൯ നശിച്ചപോകുന്നേ 

പരിക നാഥനേ 

മാരി തരിക ജിവനേ | 

പാരം വലഞ്ഞുപോകുന്നേ__ വരിം 

ചരണങഞ്ങഥധം 

൧ പാരിൽ പെരുത്ത വറഗചയാലെ 

ദാഹം ഏറുന്നേ 

നരദേഹം മാഠുന്നേ-- വരിക 

൨ ഇട്ട സസ്യം മഴയില്ലാതെ 

പെട്ടുപോകുന്നേ 
വരിക കക്ഷം വലരെ ക്രടുന്നേ- 

൩൨ ധരണിയേറെ ഉള്ക്ുത്താലെ 

ഉ ണങ്ങിപ്പോകുന്നേ 

ദാരിദയംവളരെ ആകുന്നേ-- വരിക 

ര. കുരുണയോടെ തക്ക മഴ നി 

തരികു യേശുവേ ! 

നരജീവപാലനേ ._- പരിക ത്തിട ഭുഃഖംം. 

൬ കൊടിയ പാപം ചെയ്തുടൂലം 

മുടിയുന്നേ ഞങ്ങ 

വാടികുലങ്ങുന്നേ ജന്നും__ വരിം 

൭ ഭൂമി ശേക്കിപ്പാനായ് മഴ ന്! 

തരിക വേഗത്തില് 

രക്ഷാകരനേ യേശുവേ !__ വരിം 

ളി 

1, അമാത്വ൪ ൭- മന്ത്രികഗ. 

ടൂ, “രോഷണം -- അലല് 



൨൬൮ 

പ്രതേയകസമയത്തേക്കുള്ള ഗിതത്ജറ് 14 

2ദ്യല 1൩ 11ന൦ ലി 

വിഷ്ടൂ ചികയുള്ളപ്പോള് 

ആനന്ദഭൈരവി, രൂപകതാജം 208 

്ി ത് 
ത്തി വു ഇക്ഷിതിയിരു ആതമിളയ്യേ 
രോഗഹാരി! ജീവനാഥനേ! 

അനുപല്ലപി 
ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനേ 
മംഗലപ്രകാശനീശോ 
ഇങ്ങു ച്ചററും ഏറെ മര്യ൪ 
ഏങ്ങി മരിക്കുന്നു നാശം ഞങ്ങളെ 

ചചരണങഞ്ങഥം 

മാരിയേറാം തുട നീട്ടുന്ന 
അതിനാത ഞങ്ങ 

പാരം ഇങ്ങു വലഞ്ഞിട്ടന്നു 
ഇക്ളൂബന്ധു മാതാപിതാക്കഠം 
തനയന്മാരും 

കഷ്കപ്പെട്ടു മാഞ്ഞുപോക്കുന്നേ 
വി.ഷ്ജപപാലകാ നീ കൈ. 
വിട്ടുപിടാതെ ഞങ്ങമെ 
ഇക്ടുമായി കാത്തുകൊഥവാ൯ 

നാശമേറഠെ ചെയ്യുന്നേ ചുററും 

പകച്ചപ്യാധി 
നല്ല നാഥാ നോക്കി കാക്കുകേ ! 
ആശ നിന്മേല് വെച്ച ഞങ്ങഠം 
അനാതാപത്തോടിന്നേരം 
യാചന ചെയ്യുന്നിക്കാലം [ 
ദൈവമേ കരുണ ചെയ്തു---ഞങ്ങമെ 

ഫഹീന൪ ജപം കേട്ട വേഗത്തില് 

ആരോഗ്യം നല്ലി 
മാനില്ലത്തെ ദശിചിഭുകേ 
മാനവ പരിചാലകനേ 

ഇതു പോവോലം ി 

സേനളത൪ കാവലാക്ിങ്ങു 

നന്ദിയോടെ ഞങ്ങംം നിന്നെ 

വന്ദന ചെയഷ്യീടുവാനും 
നിന്നുടെ ചിറകടിയിത 
എന്നും ആശ ചേത്തിടാനും_ഞങ്ങടളെ ബരക്കുന്നു യേശുദേവാ !-ഞങക്ങളെ 

2 ല- 1൨ വ1ന൦ ൨ "/പ് 

യുദ്ധസമയത്തു 

ഹന്തുസ്മാ൯ ആദിതാളം 269 
പല്ലപി ൨ 

യേശുപരാ | എങ്ങും നത സമാധാനം പാരില് സ്മാധാനം-പക്ഷമാം നത്ദാനം 

ഇക്കാലം അരുഗക പരാ! പ്രിപ്പാ൯ വന്ന ദേവാ !- രക്ഷ്മ 
പാരില് പകന ദേവാ__ യേശു 

ചരണങ്ങഥം ൩* 

നാശമുള്ള പാരില്-നന്മ നിറെച്ചിടാ൯ 

ആശിക്ട് പന്ന നാഥാ-പാപ 
നാശകു ' ദൈവജാതാ__ 

൨൬൯ 

 ചോരയൊന്നില്നിന്നു തോന്നിയവരതമ്മിര 
ഏറെ ശല്യം ചെയ്യുന്നു. ക്രൂര 

യേശു , പോരില് പലര്൪ ചാകുന്നു _ യേശു 
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ര 

സാരമററതായ.-സംഗതിയാല്, തൃള്ലി 
ഏറെപേ൪ ചാകുന്നയ്യോ -പ്പേഷ്യം 

ഏറെ ജയിക്കുന്നയ്യോ.... യേശു 

൫ 

വ്ൃഭ്ധ൪ ക്ഷിണ൪ ഏറെ-മക്കാം ഭായ്യമാരും 
അത്തത് പെട്ടന്നിതാലെ- ദാരി 
യത്തുസപെടുന്നിക്കാലം.... യേശു 

1.പുറ്നള ൨൦ 1"ഠധ൩റ൭0ഠ0൩ ൧ ൭ 1൨൦൩ 

പള്ളിക്കു കല്ലിടുക 

൨൭൦0 ശങ്കരാഭരണം 

പല്ലപി 

പാനരാജനാം ത്രിയേകനേ ഏഴ്ചന്നരുഗംക ! 

ച്ച"ാണനങ്ങധം 

ക സേനദ്ദത സേവിതാ! ബധഡ്യ 

വാനലോക നായകാ ! 

ഗാനം പാട്ടം ദാസ൪-നട്ടവില്. നീ 

വാ പരാപരാ ! കൃപാകരാ വാന 

൨ ഒന്നുപോലെ എങഞ്ടുമെ നിറ. 

യുന്ന ശ്രേഷുദൈവമേ ! 

നിന്നു പാ ം ദാസ൪-നടടവില് നി 

വര പരാപരാ സവ്വേശ്വരാ :.-വാന 

ഇന്നു കല്ലിടുന്ന നി തിരു. 

മുന്മിരത്തിസ വേലയെ 

വന്നനുഗ്രഹിക്ക കൃ൨ക്കട്--ലേ 

പരാപരാ ! മഹേശ്വരാ :---- വാന 

ററ, ശസ്വദദേ 

[ 
നി 

ഏതും യത്നമെന്നയേ--ഏെ പേള് ചാകുന്നേ 
പാതാമത്തിരു ചേരുന്നേ--അതാല്. 
വേതാളം ഞെളിയ്യന്നേ.- യ്േശു. 

ം 
ക് 

യുദ്ധം ശമബ്ലാ നികി--.യോശൃസമാധാനം 
അത്യാവധ്യം തന്ധടാ൯-എത്യും 

സത്യാ നഗ്രഹം ക്രടാസ... മധ്യ 

270 ആദിതാദം 

ദ: ജ്ഞാനഭാഷ്യാം സഭെക്ടി. 
സ്ഥാനമാം ക്രിസ്പേശുവേ' 
വാനേത്തില് നിന്നീ നല് ന്നേ, 
പണ്ടിനട.ത്താനെഴ്ഠന്നരുഗ കൃപ്പാസ 

൫ പേയിന്നാലയങ്ങളെ ഏല്ലാം 
നീയില്ലാതെ ആക്കുകേ! 
നീയിഫത്തിലെന്നും-ഭരിക്കെണം 
ശ്രീയഫോവായേമഫഹോന്നത---വാനു 

൬ ഭക്തരാം നല്ലംല്ല,ഒാത ഇങ്ങു 

ശുദ്ധജ്ഞോന മന്ദിരം 
ശക്തനേ ഉയത്തി ഇതിര വസി... 

ക്കേണമേ മഹാ ദയാപരാ-- വാന 

താതജാതനാത്ഥനേ ! ജഗ.- 

ന്നാഥനാം ത്രിയേകനേ! 

മോദമോട്ട ദാസരിടയില് ൮. 

ന്നിടെ ണംമഫാതേജോമയാ!-- വന്ത 

൭ 

ങ്ക... വക്കം 



നനനന്ന്തനു പ്രതയകസമയത്തേക്കുള്ള ഗിതങ്ങഗം 1409 
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പല്ലവി 

പരലോകാധിപനേ! പരനേ! 

വരെണാം തിരുഭപനേ ! 

അനുപല്ലപി 

പരനേ ! കൃപയായി്--തിരുമന്ദിരത്തിത 
ഇറങ്ങി ആവസിക്കെണമേ!___പരനേ___ പ 

ച്വനണങ്ങലം 

൧ പരത്തിലും ദഭ്ൂമിയിലും-ഇതെന്നേയ 

പല ലോകങ്ങളിലും 

൫: 

] 

| 
] 

ഒരുപിധം യി ഒന്നിലുംഅടങ്ങാ | 
ഉന്നതനായവനേ 1__പരനനേ 

൨ അടിയര് ആലയത്തെ ലഭിപ്പാ൯ 
ഇടവരുത്തിയ നാഥാ! 
അടിമകംംനിന്നെ_അടിഒ താഴ്ചതിട്ടുന്നേ | 

പര | 

] 

൬ 

അംഗികരിക്കേണമേ__.പരനേ__. പര 

൩. തിരുക്ൃപ തിരുബലവും--ദയയും 
തിരുമഹിമയും ക്ഷമയും ല് 

പരിചൊട്പരനേ ! അരുമീആലയത്തി_ 
നിറെച്ചവെചിടെണമേ_.പരനേ_ പ 

തി ജപം തിരുധ്യാനം- പ്രസംഗം 
ജതുമൃതത നി൯ ഭപനേ 
അധിക ഭക്തിയോടും 
ശ്രദ്ധഷോട്ടം നടപ്പായ ഒുതിത 
അധിപസിചീടെണമേ---പരനേ. പ 

൭ നീതിയെ ധരിചചവരാ--ദ്്ി൯ ദാസ൪ 
നിന്തിരു സേവ ചെയ്യാ൯ 
നീ ദയയോടെ _നിതൃമീ സഭയിര 
നി൯കൂവ പകരെണമേ__പരനേ_പ 

അനുതപിച്ചിട്ടവാനും-ക്ഷമകഠ 
അനുഭവിച്ചിട്ടവാനും 
മനസമാ ധാനം-പലദ്ംലഭിപ്പാനും 
കനിവായ് ഈ സമയം_പചരനേ__പ 

ടചസ്നല ൦൩ 2 പ്ഠധ്ന 

യാത്രാഗിതം 

൨൭൨ ഹനന്തുസ്മാ൯ 

പല്ലവി 

ഇന്നിങ്ങെഴ്ടന്നു വായേ_ംരംശോ ! 
ഇമ്മാന്ദുവേലേ! നീയേ 

ച്രണങ്ങധം 
൧ പ്പിണ്ണിരു നിന്നടിയാക്ഠയ് 

വിരെഞ്ഞു യാത്ര ചെഷ്യോനേ ! 
പൊന്ന് ശോ! ഗുണവാനേ! _സ്വാമീ ! 

ഇന്നീ പോഠഠന്നടിയാര നിന്നെ 

൨ 4. ഗഥനം ആഥഥനവും 

കനിഞ്ഞു നടത്തേണമേ ”? 
ദിമ്മയോടെടെഴ്ുന്നു വായേസ്വാമീ! 
സകല നന്മയുള്ഥോനേ !__ ഇന്നി 

2.72  ത്ൂപകതാഒം 

ഇന്ന് ഭവനം വിട്ട 
യാത്ര ചെയ്യുന്നവക്കു 

നന്നെ നന്മകംം തായേ സ്വാമീ ! 
നാഥ൯ നീ കാവലായേ__ ജന്നി 

ഇഞ്ജ വസിപ്പവക്കും 
യേശു നിയേ ശരണം 
ഭംഗിയായ് പാലിക്കേണം_സ്വാഥി! ! 
പല നന്മകമ നല്ലെണം__. ജന്നി 

പാവ പരീക്ഷ്കമും 
പല കക്ക നക്ടങ്ങളും 
കേവലം അഭ്ക്കാതെ_സ്വാഥി 
കൂപയോടുകാത്തുകൊവാ൯__ ഇ 
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സങ്കിത്തനങ്ങള് 
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പല്ലവി മുഖാരി -- ആദിതാദും 
മനുജനിവ൯ ഭാഗൃവാ൯ 

മനുജനിവ൯ ഭാഗ്യവാ൯ 

അനുപല്പപി 

1വിനയാം ഭുക്കരിന്നാലോ.-- 

ചനയിത നടക്കാതുമ് 

ചരണങ്ങാം 

.ഛ തിരിഞ്ഞു പാപികളുടെ 

വഴിയിത നിന്നിടാതെയും 

പരിഫാസികളി൯ പീഠ- 

ത്തിരുന്നീടാതെയുമുള്ള-__ 

൨ തനതിക്കും ദേവവാക്കിത 

ദിനധും വച്ചതിതനിന്നു 

മനസ്സിലെല്ലാ നേരവും 

നിനച് ധ്യാനം ചെയ്യുന്ന 

൩. ആറഠരികത്തു നട്ട 

പാട്ടം ജലയ്ക്ില്ലാതെ 

ഏററ കാലത്തു കനി 

കായ്ക്ുഠ വൃക്ഷത്തോടൊത്ത--- 

രം ചെയ്യുന്നതെല്ലാമവ൯ 
മെയ്യായ് സാധിക്കും ുക്ഷൂ 

കയ്യ൪ പാററികലയും 
തീയ്യ പതിരപോരു തന്നേ-- 

൫ നല്ലോര വഴിയെ സ്വ 

വല്ലഭനറിയുന്നു 

വല്ലാത്ത ദുക്ജൂ൪വഴി 

എല്ലാം നശിഷുപോകും-- 

൬ അതിനാല് ദുഷ്യന്മാ൪ ന്യായ-- 

പിധിയിങ്കലും പാപികഠം 

ഹഎഴഴനീററിടാ നീതിയയ_ 

ഒഭവരി൯ സഭയിങ്കലും-- 

൭ ക്രിസ്ു നാമമേ ജയം 

ക്രീസ്തനാമമേ ജയം 
ക്രിസ്ദേശു നാമത്തിണ്നു 

എന്നും ടയം ജുയഥേ--- 

1 പീനയാം -: പാപമുള്ളതായ. 

മനു 

മുന്നു 

മനു 

മനു 

മന്ന. 

മനു 

മനു | 

മനു 3, സദയം ൭ ദയയോടുക്രടി. 

ഗ്രെ ൭: നിനെറ മുമ്പില്. 3. 

അയ്ക്യയ്യ്യോയെനു യാചനയെ 

കേഷകു നാഥനേ !__എനെറ 
ധാനം വിചാരിച്ച്കൊള്ളെ. 
ന്നാത്മപാലനേ ! 

അയ്യ്യയ്യ്യോ നിന്നോട്ട തന്നേ 
എന൯ പ്രാത്ഥനക൦ം__എന്െെറ 
ആവലാധിയെ സദയം 
ഫേ രാജനു നീ കേശം 

രാവിലെ ദൈവമേ എന്െറ 
നാദം നി കേശക്കും__അതി_ 

രാവിലെ ഞാ൯ നിന്നെ നോകി 
പ്രാത്ഥിച്ച കാക്കും 
ദുക്കുതയിലിക്ടഫീന 
ദൈവം നീയല്ലോ__ചൊറും 
ദോഷം നിന്െറ ക്രടെ വാസം 

ചെയ്തു,യില്ലല്ലോ 

ദുമ്മതിജനം 3തവാഗ്രെ 
നില്ല,യില്ലല്ലോ__സവ്വ 
ദ്വേഷികമെ നീ സദാ വെ. 
റൂക്കുന്നുവല്ലോ 
വ്യാജ സംസാരികളെ നീ 
നാശം ചെയ്യിടം-1രക്ത-- 
പ്രേമവും വ്യാജവുമുമ്ഥോ- 
രെ തൃജിക്കും നീ! 

നിന്നളവാറ കാരുണ്യ. 

ത്തെ ഞാ൯ നിനെഷ-__നിന് 

മന്ദിരത്തിരു സമ്മോദത്തോ.- 

ട്ട്ഠവ്രുവേശിചക്ടു. 
നിന്നുടെ വിശുദ്ധ സന്നി 

ധാനത്തെ നോകി---കൊഴണ്ടു 

നിന്നെ ഞാ൯ ഭയഭക്തിയോ_ 

 ടെന്നും വന്ദിക്കും. 

മു, തവാ 

രക്തപ്രേമം 

_ | _ രക്തത്തിന്നായുഭ്ള കൊതി. 
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ഭൈരവി -- ആദതാഒം 

പല്ലവി 
ഞങ്ങളിശ കത്താവേ '-യഫോവായേ ! 

ഞങ്ങളിര കത്താവേ ! 

അനുപല്ലപി 

മംഗലാ ! നിശ നാമം ഭൂമി_ 
യെങ്ങുമതി ശ്രേഷ്ടം നിന൯െറ 
തിങ്ങിയ മഫത്വമാകാ_ 

ശങ്ങമളിഡിതെയാക്കി നീ__ 5 ഞങ്ങ 

ച്രണങ്ങഥം 

വൈരിയെയും പകയനെയു. 

മടക്കുവാ൯ നി൯ 
വൈരികംഠ നിമിത്തം നാഥാ! 

വാരം വൈതകങക്ങം ബാല. 

ന്മാരെന്നിവര്കമുടെ 
ചാരുവായിതനിന്നു ബലം 

ഏരണമായ്ക്ിക്കിച്ച നീ ഞങ്ങ 

നിന്നുടെ 1കരാംഗുലികളിന൯ു 
ക്രിയയാം വാന 
മണ്ഡലങ്ങളുിന്ദുതാരങ്ങഠം 
എന്നിവ നോക്കുമ്പോ മനു. 
നന്ദനനേ നിയോത്തു കാ 

ണുന്നതിനവനെത്തുള്ള 4. 
ഉന്നത മഹത്വദേവാ !__ ഞങ്ങ 

വാനദ്ദൃതന്മാരെക്കാളല്ലം 
ചെറിമയാനാകി 

മാനമഹിമകലെ കൊട്ടു നീ 
മാനവനെ മടി ച്ചൂടി 

വാനവരാധിപാ ! നിനെറ 

പാണിയിന്൯ ക്രീയകളിഷേ_ 

ലാനരനെ നാഥനാക്കി__ ഞങ്ങ 

ആയ മാട്ട കാട്ടമൂഗങ്ങ.- 
ലെയയമാകാശ.- 
ത്തുടെ പറക്കും പക്ഷിക_ 

കോട്ട കടലിത ക്ളി- 
ച്ചോടടം ദമീനങ്ങളലെയും 
വാടെ പരാ! നീ നര- 
പ്പാടിന്നടികി ഴാക്കി__ ഞങ്ങ 

1. കരാംഗുലികമ ൭ കൈപിരര. 
3, മീനങ്ങഠം ട മത്സൃങ്ങഠം, 

സജിത്തനങ്ങശ (൮. ൨൬.) 4൧ 

നായകാ ! നി൯ നാമം 

ഭൂവെങ്ടു3മതീവ മഹ. 
ന്യമായിരിക്കുന്നു ദേവ 

ദേവാ! താതസുതാത്മാ- 

വായ ത്രിയേക യഹോ. 
വായേ ! മഹത്വം കരു. 
ണൊയതനാ തവാമേ൩൨ 

൫ 

ഞങ്ങ 

൨൭൬ 2706 

സ്ിയാനി 

കത്താവെന്നുടെ ഇടയ൯ താ൯ 

എത്രയോ ഭാഗ്യ മനുഷ്യ൯ ഞാ൯ 
എത്ര വിചാരത്തോടെന്െറ 

മുട്ടുകഠം തീത്തരുമുന്നു താ൯ 

കത്താവെന്നുടെ ഇടയ൯ താ൯ 

മാത്രം മമ 34ഭാഗൃത്തരു താ൯ 

വ്ര്ര്രാന്നാദികളെത്തന്നു 
നിതൃം പോഠടുന്നെന്നെത്താ൯ 

കത്താവെന്നുടെ ഇടയ൯ താ൯ 
തിരുകല്ലനകഗപ കാക്ടം ഞാ൯ 
ഭക്ത്യാ തന്നുടെ മാഗ്ലുത്തില് 

ചിത്തഭയേന നടക്കും ഞാ൯ 

കത്താവെന്നുടെ ഇടയ൯ താ൯ 
ഴുഷ്ക്ലത മാന്ുദഷനെന്നാലും 

കത്താവെ൯ പാപം പോക്കി 

ചിത്തവിശുദ്ധി വരുത്തും താ൯ 

കത്താവെന്നുടെ ഇടയ൯ താ൯ 

ചത്താലും അതിധന്ൃ൯ ഞാ൯ 
6മരണ തമോനിഴലില് പോലും 
ഒരു ഭയമുണ്ടാകാ മനസ്സില് 

കുത്താവെന്നുടെ ഇടയന് താ൯ 

കത്താവി൯ സ്തൂതി പാട്ടം ഞാ൯ 
കത്താവങ്ങു വിളിക്കുമ്പോഠം 
നിതൃതയി സ്തൂതി പാട്ടം ഞാ൯ 

3. അതീവമഹനീയം --: ഏററവും മഫ 
ത്വമുളഭ. 4. ഭാഗൃത്തരു ൭. ഭാധൃത്തിന്െറ 
വൃക്ഷം. 5. ചിത്തവിശുദ്ധി -: ഫൃുദയശു 
ലു 6. മരണ തമോനിഷഴലിര - മരണ 
മാകുന്ന അന്ധകാരനിഷഴചിരു. 



വ. 

൨൭൭ 

൨൭9൮ 

എ൯ യഫോവായേ ! പാപികാശ്രയം 

291,149 (23) അനനായ്യത്ത്ത്ത 

ഇംഗ്ലിഷ് 27 
യേശുവിദെറ ആടു ഞാ൯_അവനിടയ൯ എനിക്ക 
അതുനിമിത്തം യേശുവിലൊ-പോരാതെയാകയില്ല ഏത്ുമിനിക്കു 
ജീവപരിപാലനത്തിന്നു_ശാന്തമാം ടു 
ജലവും നല്ലിയെ.-മേച്ചിലിനിടം വാടാതതും 
തെദിവായ് കാട്ടിയെ നലമോടെയരുമി നീട്ടിയെ 
അരികിതനിന്നു പോഷിച്ചു രാപകല് ദിനവും പോഠഠറുവോ൯ 
ശീലകേട്ട്മതും അവനാകെയകററുവോ൯__. 
അവനെസെറ ആത്മാവെ.- അനുദിനവും നാശത്തി൯ 
വഷഴിയിരനിന്നു മാററിയവ൯ തന്നാമം മൂലമെന്നെ നീതിവഴിയില് 
മെയ്യയായ്ക്കുടത്തീടുന്നു എന്നാല് ഞാനഹോ 
മരണുഛായയിന൯ു വകുത്തും നടകൊണ്ടീടിലും 
ഒരു ഭോഷ്കാല് ഭയം വരുവതു നഹിമെ പാകിലും 
അമലപരാ നാഥനേ- ആദരവിനികായുണ്ടു നീ 
ആശ്വസിപ്പിപ്പോം നി൯ വടി ശാസനകഠം എന്നെ. 

പരനേയെ൯ മുമ്പില് നീ-പരിചിലൊരു മേശഖെ 
രിപൃഗണങ്ങം സന്നിധിയിരു തയ്യാറാക്കുന്നു എണ്ണുയാരു ശിരസ്സിനെ 
ആകെയഭികേകവും ചെഡ്യിടുന്നു എ൯ 
പരനാത ഏണ്ണമായ് വക്കോല.ം പാത്രം പാനീിയത്താല് 
കവിഞ്ഞീടുന്നു എ൯ ഭിനമതില് മുഴുതും ആയുസ്സില് 
കനിപുമെന്നെ നന്മയും-ചാരവെ തുടരും നിശ്ച്യം 
ദൈവത്തി൯ വിടതില്ത അഹം വാണിീട്ടുമെന്നുമേ 
ി 

മുഖാരി അടതാജം 27 
൧ , സതൃദൈവമേ! ഞാ൯ എ൯ ആവിയെ 

നിത്യം ഏല്ലിഷ്ടു പാക്കന്നേ൯ | 

നിന്നുടെ തിരുപാദമേ-ജ പ്പോഠം 

എന്നെ നിന്തിരു നീതിയിത രക്ഷി 1 

ചെന്നും താങ്ങി പാലിക്കുകേ  മുഃഖമേടുന്നു ദൈവമേ എനറ 

| 

] 

പക്കത നി൯ കവ കട്ടുകേ_ മഹാ 

റ  ഭൂക്കുനാം മകനായ പാപിയെ 
പൊന്നേ നി൯ ചെവി ചായിക്കേണമേ ഇക്കപൃത്രനാക്കേണമേ 

ഏഎ൯ നിലവിളി കേട്ടിടാ൯--പാപി 
പോവതിനൊരു പാത മററില്ലേ 
പാപികക്കു സങ്കേതമേ ! 

൬ 

എന൯ അകൂതൃത്താല് ദേഹം ജിപനും 
ഒന്നുപോത ക്ഷയിച്ചിടുന്നേ- ച്ചറഠും 

൩. ഇങ്ങു വൈരികം. ക്രടടന്നേ എന്നെ 

നീയെന൯ പാറയും കോട്ടയും എന്െറ മങ്ങിപ്പാ൯ തുനിഞ്ഞീടുന്നേ 

പ്രിയപാലനും ആകുകേ-യേശു 

നിന്നുടെ നാമം ഓത്തു പാപിയെ 

എന്നും താങ്ങി രക്ഷ്മിക്കകേ 

സവ്യലോകങ്ങം താങ്ങൂന്ന ശക്തി 
സപവ്വമുമമ തൃക്കൈക മില് ഏക | 

9 

ജീവന൯ു ഭാഗൃവും പാപിക്കുള്ളവ 
ദിവൃകൈകമിത യേശുവേ !-ആത്ഥ 

് ജീവനും സവ്ൃഭാഗ്ൃയവും നല്ലി 

പാപിയെ രക്ഷ്മിക്കേണ മേ. 



സങ്കിത്തനത്ങ 

ഗം 

മദ്ധ്യമാവതി. ആദിതാളം 

൨൭൯ 

എന്നുടെയൃള്ളം പൊങ്ങിട്ടന്നു 

നത വചനത്താല് 

എന്നുടെയുദമം പൊങ്ങിട്ടന്നു 

അന്ുപപ്പവി 
ടെ 

എന്നുടെ ക്രിയകശ രാജ. 
ന്നാകെയെന്നുരെക്കുന്നു ഞാ൯ 
എന്നുടെ നാവെഴ്ടത്തുകോല് 

വേഗമുഭ്മ ലേഖകസെഠ-- എന്നു 

ചരണെങ്ങം 

മാനവപുൂത്രരില് നീ മഹാ.സുന്ദരനാം--ലാ 
വണ്മൃമൊ നിന്നധരങ്ങളി൯ [ണ്ടു 

(൭൫, ൧. ൭൩.) 19 

ഉന്നതസിംഫാസനമെന്നു_മുമ്ളതു രാജ്യ. 
 ഭണ്ഡിതം നേരെയുളള ചെങ്കോത 
നീതിയെ സ്നേഹിച്ച ദോഷം 
നീ! പകെക്കുന്നതാത ദേവാ! 

നിന്നെയഭിഷേകം ചെഷ്യാ- 
നന്ദതൈലത്തിനാത ദേവ൯൨. എന്നു 

രം 

നിന്നുടെ കൂട്ടകാരെകകാമു.ംഅധികമാക്കും- 
പണ്ണമിതാ ചെഷ്യഫോ ഭേവ൯ 
നിന്നുടെയ വന്ദ്രുങ്ങമാകെ---മൂറ്മഗരു- 
വും ലവംഗതോലുമമവ 
ആന താ ൦ കൊമ്പയകൊണ്ടുളള 

രാജധാനികളിരനിന്നു 
 നിന്നെയങ്ങാനന്ദിപ്പിച്ചി_ 
ട്ടന്നിതാ ദൈവമേയവ൪ര._. 

ി 
മേലിതാ പൊഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു _ത്തയതുകൊ_ 
ദേവനോ നിന്നെ എന്നന്നേക്കും 
ആയനുഗ്രഹിച്ിരിക്ക- 
ന്നോജസ്സം പ്രഭയുമായി 
വീയ്യവാനേ ! നിന്നുടെ വാഠം 
നീയരയ്ലു, കെടിടടക_ എന്നു 

൨. 

സത്യവും വിനയം നീതിയും_രക്ഷമിപ്പതിന്നു 
ഇപ്രഭയിലെഴ്ടന്നെള്ളി നീ 
സിദ്ധിപരുത്തുകാ നിന്നുടെ വലങ്കയ്യും നി 
നക്കു ഭയങ്കരമമ്ളതു 
സ്സൂക്കുമായുപദേശിക്കും 
1 അസ്്രൂരജാലങ്ങ നിന്നുടെ 
ക്രത്തവയവയാരത നി കീ_ 
ഴ്ലിണിട്ടം വംശങ്ങമാകെ__ ഛ്കന്നു 

൩. 

മന്നവസെറ വൈരികളു.ടെ_ഫുദയത്തിലാ_ 
കുന്നവ ദൈവമേ ! നിന്നുടെ 

നിന്നുടയ ശ്രേഷ്ടമാരുടെ-ഇ ടയില് രാജ. 
 ൭നന്മിനികമുണ്ടു രാജ്ഞി താ൯ 
നിന്നുടെ വലഭാഗത്തൊഫീ_തങ്കമണിഞ്ഞു 

നിന്നീട്ടന്നില്ലയോ പുത്രീ ന്തി 
 ഉന്നിയെ കേഠം കാങ്ക ചെവി 
നല്ലപോലെ ചായിച്ചിടുക 
നിന്നുടെ ജനവും താതന് 
തന്നുടെ വീട്ടും മറക എന്നു 
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പ്ല നിന്നുടെ_നാഥനാകയാത 
നിന്നഴകു വാഞ്ചിച്ചീട്ടമേ [തീറി൯ 
വന്ദനം ചെയ്യ, നീ അവനെ_എന്നായൊ_ 
 നന്ദിനിയാദിയായി ജനത്തി൯ 
ഉന്നത ധനവാന്മാ൪൯ ൩൨ 
 മാനമോടു ക്രടെയഫോ 
നിന്നുടെ മുഖപ്രസാദം 
 തേട്ടമാമേനല്ലെല്ലയ്യാ__ 

൨൮൧ 

മഹിമാസനനാമഖിലേശന_ 

ഖണ്ഡങ്ങശ 280 

ങ്ങെഴ്ചന്നേല്ലയിത തന്നുടെ വൈരികറം 
ിി ചിതറീടുമവ൯ തിരുമുന്നില്നിന്നു പകയാമികഭമോട്ടമ്ഫോ 

പുകപോലെ--നീയവരെ പഠറടുമേററവും ദുക്കരഫോ 

1. അസ്്രൂജാലം ട അമ്പൃകമുടെ ക്രട്ടം. 9, നന്മിനികഠം ന പുത്രിമാ. 4 
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തിരുമുന്നില്_അഴിഞ്ഞീ?ം മെഴഴകുരുകും നിക൪ തീ മുന്നില് 
തിരുസന്നിധിയില് സന്തോഷിക്കും നീതിയുള്ളോ൪ 
അവരുല്ലസിച്ചാനന്ദിച്ചീടമേററമഹോ 
വരന്നു പാടിടടവി൯-കീത്തിച്ചിട്ടവി൯ തിരുനാമം 

വഷി ചെത്തി നിങ്ങാം വെടിപ്പാക്കുവി൯ 
വനമാഗ്മതായെഴ്ഴന്നെള്ള ന്നവന്നു 
യാഫെന്നവ൯ തിരുനാമമഹോ തിരുമുന്നിലങ്ങുല്ലസിപ്പി൯ 
പരിശുദ്ധ-പാപ്പ്ിടത്തില് നാഥനനാഥരി൯ താതനവ൯ 
വിധവകളിശ_വിധികത്താ കുടിയിരുത്മുനനവനേകാകികമെ 
അവര ബദ്ധരെ ശ്രീത്വത്തില് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നോ൯ 
വരണ്ടിടത്തെ വസിപ്പു മത്സരകകാ൪ 
വരന്നു പാടിട്ടവിശ-കീത്തിചിട്ടവി൯-തിരുനാമം 

നിഖിലേശ ! നിനെറ ജനം മുന്നില് ന് 
നടന്നു മരുമാഗ്ലമായ്യ്യോകയിര 

പരനിസ്രയേലിന്നധിപ൯ തിരുമുമ്പില് സീനായില് തന്നെ 
വാരിലകി_വാനങ്ങളു.ം ഉന്നതന്മുന്നില് പൊഴിഞ്ഞിതഫോ 

മഴ നിറവാ-യ്യൊരിയിഷ്ട തമന്ന നിന്നവകാശം നീ നിവ്ൃത്രി 

തിരുസംഘം കുടിയേഠിയ നാട്ടില് ദൈവമേ! നിസെറ 

ദയയിലെളിയവക്കു പാലപ്ല്ൊരുകി 
പരന്നു പാടിട്ടുപി൯൨കിത്തിച്ചിട്ടവിന൯ തിരുനാമം 

വരമേശനഫോ മൊഴിയേകുന്നു 
ജയവാക്ക്രികളകോ ബഫഹുസൈന്യൃമേ 
പടമന്നര പിരണ്ടോടി വീട്ടിലിരുന്നവളപഫ്ൃതം പങ്ിടടമേ 

കിടനട്ടവെ-കിടന്നെങ്കിലും വെടജിപൊതിഞ്ഞുള്ള പ്രാക്കമോടും 

വ൯പൊന്നി൯-പ്രഭ പൊതിഞ്ഞ ഇറകുകലോടും നിങ്ങഗം സമമാക്കുമേ 

സവ്വവല്ലഭന് മന്നവന്മാരെ ചിതറിക്കുന്നാഠം 

ശപ്പോന൯ ഫിമംപോലെയതില് വെണ്ടയാകും 

പരന്നു പാടിട്ടപി൯-കീത്തിച്ചിടടവി൯-തിരുനാമം 

മലബാശാ൯ മലപരമേശ നി൯ 
മചബാശാ൯ മല കൊട്ടമടിക മൂ. മല 
കൊട്ടമുടികമുടെയ ശിഖരികമെ പര൯ തെറ പാപ്പിടമാ (യി) 

ആശിച്ഭട ശൈലത്തോട്ട എന്തിനു സ്സദ്ധിച്ചീടുന്നു നിങ്ങഠം 4 

എന്നുമതിത-മന്നനഫഹോ വസിക്കും താനുമെന്നാലൊ ഭേവരഥങ്ങഗ 

ഇരുപതിനായിരം രട്ടിച ലക്ഷമങ്ങഠം തന്നേ 

ദേവനുണ്ടതിത സീനായില് ശുദ്ധസ്ഥലത്തായ് 

പരന്നു പാടിട്ടവി൯-കീത്തിച്ചിടുവിനു തിരുനാമം 

ഉയരത്തിലേക്കു പരമോന്നതാ : 

ജയമോടട ഭവാ൯ കരയേറിപ്പോയിട്ട 

തോററവരെ കെട്ടി മാനുഷരോട്ടം മത്സരക്കാറരോടും 

ദാനങ്ങളെ വാങ്ങിയതും യാഫെന്ന ദൈവമതായ്ക്കസിപ്പാ൯ 

ആകുന്ന നാര തോടുമവനു അനുഗ്രഫിക്കപ്പെടവനാക നമ്മില് 

ഭാരം ചുമത്തിയാലീശ൯ തന്നേ നമ്മുടെ രക്ഷ്മ 

യേശുനാമര്നിന്നു ജയം ജയമെന്നഫോ 

പരന്നു പാടിട്ടവി൯-കീത്തിച്ചിട്ടവി൯ തിരുനാമം. 
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$ | 
൨൮൧ 29] വ; തമ്പരാനേ ! 

നിലയില്ലയ്യോ ! 
കാമോദരി -__ ആദിതാഒം അലയുവാ൯ നി൯ അടിയനെ 

] 

| 

അകലെ ഓടിച്ചീടരുതേ 

| 

പല്ലവ സ്ഥലത്തില് വന്നെ൯ ജപത്തിനു 
തിരുച്ചെവി ചായിക്കേണമേ ദരിദ്രനാമെ൯ ഫലം നീ കല്ലിച്ച്ടേണമേ__ തിരു 

കരച്ചിലും നീ കേട്ടിടേണമേ ! 

അനുപല്ലവി ൩ നിനക്കു തുല്യം ദൈവങ്ങളില്ലേ 
നിനു ക്രിയയെല്ലാം 
നിനെചഠിവാ൯ ബുദ്ധിമാനില്ലേ 
മന്നവനിശോ 

പരത്തില് ദൂതരി൯ പാട്ടുകഠം 
പെരുത്ത മോദമായ് കേട്ടിടും 
പെരുത്തുയന്ന ക്രിസ്പേശുവെ 
കാഞ്ഞ സത്ടമാകയ്- തിരു മനസ്സലിഞ്ഞിടെണം പരാ 

റ . അനുഗ്രഹിച്ച്ടെണം പരാ! 

ചരണങ്ങധം അനത്ഥനാലായിതോ പരാ 

൧ ശരണെമെന്നു നിദ്മ൯ വീഴ്ചന്നേ൯ നിനകഭയം വീഴ്ചന്നിതാ. വ 
പരനേ എന്നെ 
ഒരിക്കലും നി കൈ വെടിയല്ലേ ര. പെരുത്തു പാപപ്യാധിയെന്നുള്ളില് 

ഓരോ ദിനവും നിശ നന്മകഠംക്കു 
ഇരന്നു ഞാനു കരഞ്ഞീട്ടന്നിതാ ഒരിക്കലും ഞാ൯ യോശ്ൃനല്പയ്യോ 

തുറന്നു ഞാ൯ പഠഞ്ഞിട്ടന്നിതാ _ എ൯ രക്ഷിതാവേ! 
ഉരുക്കമളള എ൯ നായകാ ചെരുത്ത നി൯ നന്മയാലിതാ 

പൊടുക്കുകെ൯ പിഴയാക൨റേതിരു വരുത്തമഭ്േജാരടിയന്റെ 

൨ നിലവിള്ക്കുന്നേ൯ അടിയ൯ നിടുത്തി നി൯ മുന വരുംവരെ 

നി കേഷക്കേണമേ കരത്തിനാത താങ്ങിടേണമേ__ തിര 

൨൮൨ പന്തുവരാജി- അടതാജചചായ്ക്ക് 282, 

വരുവിന് നാം യഹോവായ്ു, പാടുക---രക്ഷ്ധ 
തരുന്ന ജീവപാഥെകാത്തീട്ടുക 

തിരുമുമ്പിത സ്മൂതിയോടാ-ദരവായ്യകെന്നു നാമെല്ലാ- 

വരും സഭിത്തനങ്ങളോ_ടൊരുമിച്ചാത്ു ഘോഷിക്_ തു 

ചരണങ്ങവം 

൧ യഹോവയായവ൯ മഫാ ദൈവം.--അവ൯ 
സകല ഭേവകശക്കുംമേത രാജ 

മഹിമയിത് താണിടങ്ങള വസെറ__കയ്യ്ിര 
മഹിധരോന്നതങ്ങമും തന്െറ 
1 മഹോദ ധിയുമവന൯െറ- വകയാകുന്നു താനതു 
പടച്ചിതു കരയെയും-മഹാ൯ കൈകഠം മനഞ്ഞിതു__ വരു 

1. മഹോദധി വലിയ സമുദ്രം. 
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൨. വരുപിശ നാം തെഴ്ചതു വന്ദിക്കുക__ദേവ 

അത്ത അനറാടറാനറയാ്ത്ത്ത്ഞ്്ത്ളനന് ന്ന് 

2൭4 1,348 (90) 

തിരുമു൯ ചെന്നു നാം മുട്ടകുത്തുക 
പരന നമ്മെ പടച്ചചനാകയാല്.__തന്നേ 
വരമ൯ നമുടെ ദേവനാകുന്നു 
കരുത്ത൯ മേച്ചിലി൯ ജനം കരത്തിന്നാട്ടുകാം നാം ത൯ 
സ്വരത്തെ നിങ്ങളിങ്ങനു_സ്വരത്തോടിന്നു കേഠംക്ഷവി൯__ ൨ 
പൊരുശ പിവാഭമാം മെറിബായിലും.__അത്ഥം 
പരിക്ഷയാകുന്ന മസ്പാനാളിചെ 
മരുഭൂവികലുമെന്നപോല൨െ_ നിങ്ങംം 
കഠിനമാകരുതുഭഭമന്നെന്െറ 
കരത്തി൯ വ൯ പ്രവൃത്തികഠം_മരിച്ച നിങ്ങളിന്നച്ഛ൪ 
ദരിശിചാഠെയുമെന്നെ-പരീക്ഷിച്ചങ്ങു ശോധി.ു__ 

ഏനിക്കു നാല്ലതാണ്ടാവംശത്തോട്ട._രസം 
ജുനിച്ചില്ലായവരുള്ളില് തെഠടുന്ന 
ജനവുമെസ വഷിയഠിയാത്തോരു_മെന്നു 
മൊഴിഞ്ഞെ൯ സ്വസ്ഥതയിമ്ലായവര 

൨൮൩ 

൨ ജാതിക൦.തൊഴ്ഴന്നദേവകമൊക്കെയും 

അനണെഞ്ഞുഗംഘ്യകയില്ലെന്നു.1 ചിനത്തോടാണയിട്ടു ഞാ൯ 
ഭിനമെന്നും ത്രിയേകനെ_ വണങ്ങി വാക്കിടാമാമേസ-- വ 

[ത്ത 

പല്പുപി 

പാട്ടവിന-സകല ഭൂമിയെ ! 
ദേവന്ര-പൃതിയ പാട്ടായി ര 
പാടുവിനു നാഥന്നു പാടി 

നാമം വായ വി൯_-നാഠതോഴുംതന്൯െറ 
രക്ഷയെ നിങ്ങ ആത്തറിയിപ്പി൯ 

ചരണങ്ങാം 

ജാതികഠം_ അറിവതിന്നു ത൯മഫിമയെ 
സകല ജനങ്ങ_കോടും ത൯ ) 
അതിശയങ്ങളു.ം-വിവരിപ്പി൯ | 
എന്തെന്നാലവ൯_-വലിയവ൯ 
ഏറാവും സ്തൂതി-ക്കോറവ൯ വാന | 
ഭൂതലങ്ങാംക്കു- നാഥന്നുനിങ്ങഥം_പാട്ട | 

൬ 
അസത്തൂക്കഗ തന്നേ-ദൈവമോ 

ചമച്ചവനാ-കാശങ്ങമെ 

ഭയങ്കര൯ ദേവ-ന്മാരെക്കാഠം 
ഉന്നതന് തിരു മുന്നില് വാനവും 
മിന്നും പ്രഭയു-മെന്നുമുണ്ടെന്ന__പാട്ട 

ശക്തിയും-അഴകും വിശുദ്ധസ്ഥലത്തു | ൭ 
ജനങ്ങളി൯-കുട്ടംബങ്ങളേ ണ്ടു | 
കൊട്ടപ്പി൯--ദേവന്നു മഹിമയെ 

(൦. ചിനം _ കോച്ചംം 

കൊട്ടപ്പി ൯-ദേവന്നു ശക്തിയെ 
നാഥനര തിരു--നാമമഹിമ 
നാഠംതോടും നിങ്ങ നല്ലിനല്ലി....- 
കാച്ലുയെ-എടുത്തവന്൯ മതിലകങ്ങളിം 
ചെന്നവ_ന്മുന്നില് വച്ട൯ 
വിശുദ്ധിയി_ന്നലങ്കാരത്തിര 
ദേവനെ-തൊഴ്ടതീടടവി൯ 
സകല ഭൂമിയെ !-തിരുമുന്നിരു നിങ്ങം 

നട്ടങ്ങുവിനവ൯-ഭയങ്കരനെന്നു-പാ 

വാനവ൯.--വാഴ്ചന്നതിനാലൂഷഴിയും 

ഇ മ കാതെ--സ്ഥിരപ്പെടുന്നു 
നേരാ യ്യായക ൩.ജനമങ്ങശക്കു 

സ്യായം വിസ്തൂരിക്കുമെന്നു 

ജാതികലോട്ട--മോദമഃയ്ക്കറ- 
ഞ്ഞീട്ടവിന്നാഭി-നാഥന്നു നിങ്ങ.ം-൨ 

വാനങ്ങ൦ം_സന്തോഷ്മിക്കയുമൂഷിയു.- 

മാനന്ദികുയുമാഴിയും 
അതി൯ നിദവോട്ട-.കൂടവെ 

മുഷ്ലങ്ങീടടുകയും ചെയ്യടെ 

എല്ലാ വയലി_ലൂഭജതൊക്കെയും 
ഉല്ലസികുട്ടെ-നല്ലതായിട്ട__ പാ- 

അന്നഹോ കാട്ടിലെ മരമഥൊക്കെയും 
ആത്തീടും ദേവ തിരുമുന്നിത 
ദേവ൯ വരുന്നു_..ഭൂമിയെ 



ത്തായ 

സജിത്തനങ്ങഠ (൯൬. ൧൧---൨.; ൧൧൧) 

ന്യായം വിധിപ്പാ൯-വരുന്നിതാ 

നീതിയില്ലഴി_യെയും ജനങ്ങ. 

ളെ യംവിധിക്കു-മുണ്ടയിത്തന്നെ-പാട്ട് 

പരമാത്മാവിന്നു-ജയം ജയം 

ത്രിയേകദേവന്നു..ജയം ജയം 

ജഡം ജയം--പരമ താതന്നു ജയംജയം 

പരമ സുതന്നു-ജയം ഭയം 

ജയം ജയം ജയം. യേശുനാമത്തിന്നു 

൨൮൪ 

അനപച്ലവ। 

പറവി പഠവിനവ൪ 
തൊഴുന്ന ദേവകളെള്ലാം 

മുയിരില്ലാത്തുരുവങ്ങറ്- 
തരിമ്പും ഭേദമില്ലെന്നു_.. 

ചവരണങ്ങറം 

പഠറപിന൯ പറവി൯ പര൯ 

പെരികെ പെരികെ സ്മൃതി 
നിറവു പുരാ൯ തന്നെ 
വിരലി൯ ക്രിയകഠം വാനം 
പിച്ച സേവ ചെയ്യും ത൯ 

പണിക്കാര വാനവരൊക് 
കരത്തിന്തുക്കു കാഠന്നിക്കു.. 
ന്നിതാവാനവിരിവെന്നു.... 

പറവിനെതിരില്ലാത്ത 

കരുത്തന് കത്തനെന്നാത്തു 

പറവി൯ ഏരണ തേജ. 

സ്സൂ്ഭവനൊരുവനെന്നു 
പറവി൯ താ൯ മഫത്വത്തി.. 

ന്നരചനെന്നുറച്ചങ്ടു 

പറവി൯ പാടിയാഘഷോക്കി.. 

രത്തുഭ്ഭ സ്വരത്തോട്ട.... 

പറവിന൯ പറവിൻ യേശു 

ഭരിക്കുന്നു വിലങ്ങരെ 

പുറത്താക്കും വെളിവാക്കു... 
മിരുളിലലവരെത്തനേ 

ജയമാമേ൯ജയ_മാമേനാമേനെന്നു-പാ 

284 

പവ്വറവി൯ പഠറവിരന പുറജാതികളോടു 
പരമ ഡഫോവാ ഭരിക്കുന്നിതെന്നു 

1210 

കരയുന്ന ജനങ്ങളി൯ 
ി കരളിനെ തണുപ്പിക്കും 

വരുത്തപ്പെട്ടവക്കമമില് 
വരുത്തുമാറുതചെന്ന__. പവ 

ദ: പറവി൯ പാപികലെയു-- 
ഭ്വരിപ്പാ൯ യേശു വന്നെന്നു 
വറപി൯ ചത്തുയിത്തേശു 

| മരണത്തെ ജയിച്ചെന്നു 
വറവിന് മേഷമേറിപ്പോ.- 
യിരിക്കുന്നു പരനെന്നു 

വഠവി൯ പോയതുപോലെ 
വരുമേശു വരുമെന്നു. 

൭ പഠവിനമ്പിയലുന്ന 
 പരമരയശുരാജസൈെറ 

ഭരനെമെത്ര നന്നെന്നു 

പുറത്തു വരോടെല്ലാം 
പഠറവി൯ താനവക്ണ്ടു 
വിരുന്നെല്ലാമൊരുക്കിവ_ 
ചിരിക്കുന്നു ക്ഷണം നിങ്ങ 

വരുവി൯ വരുവിനെന്നു__. 

൬ പറഥവി൯ യേശുവിൽ ജീവ. 
| ചരിതമൊക്കെയും നിമ്ഭഠം 
| ഉ രപ്പിന്നുമളൂറപ്പോടട 

തുറക്കും ഞാനവരുള്ളം 

വെറുക്കും വിഗ്രഫമെല്ലാം 

തുരപ്പനെലികഠാക്കവ൪ 
ഫുറിഞ്ഞേശുക്രിസൂ തന്െറ 
അരികീിരു ചേതമന്ന്രേം 

൨൮൭ ൧82. 
൧ 

സകല ഭൂതലമേ-സകലാധിപതിക്കു 
സകല നേരവും ഘോഷിച്ചീടടവി൯ നിങ്ങം 
| ൨ 

| മോദത്തോടെയഫഹോ.--വായെവണ്ങ്ങി സം ഗീതത്തോടവനു മു൯ വന്നീട്ടവിന് നിങ്ങാം 
൨. 

കത്ത൯ തന്നേ ദൈവ മെന്നറിഞ്ഞീട്ടപി൯. 
സ്ൃക്കരിചതവനത്രെ നാമല്ല നമ്മെ 

രം 
! ആയവന്മെറ ജന-മാകുന്നഫോ നാം 
ആയവന്നുമ്ജാടുക മാകുന്നു നാം 
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൫ 

അതുന്നതനുടെ.-വാതില്ല,ളില് നിങ്ങ 
സ്യലോത്രത്തോടെ കടന്നിടുവി൯ നിങ്ങഠം 

0) 

സ്മൂതിയോടടമണ്ഡപങ്ങ.ളില്പ്രവേശിപ്പി൯ 
സ്മൂതിചചവസെറ നാമം വാഴഭ്രൂവി൯ നിങ്ങ 

ി 

കത്താവുനല്ലവ൯_-അവനെറ കരുണസതൃം 
നിതൃവുമായുള്ളതാകുന്നു സത്യം 

൮ 

ക്രിസ്മേശുനാമത്തിന്നു.ജയം ജയമേ 
ക്രിസ്നേശുനാമത്തിന്നു ജയം ആമ്മേന്. 

൨൮൬ 280 

നാട്ട --- അടതാഒളം 

പല്ലപി 

സവയ മാനുഷ്ഷരേ പരന്ന പാടി 
സന്തോഷത്തോട് വന്ദിച്ചിട്ടവി൯ 

ചരണങ്ങഥം 

ച സേവിപ്പി൯ ആനന്ദിചവനെപഗീതം 
ചേലോടു പാടി ത൯മു൯ വരുവി൯ 
സപവ്വലോക നാഥനു യഹോവാ_--ഇതു 
ചന്തമോടാത്തു വന്ദിചീടടുവി൯സ്ൃ 

.൨ നമ്മുടെനിമ്മിതാവെഹോ൨_എന്നാര 
നാമവന്നാട്ടം ജനങ്ങളു_മാം 
തന്മഫഹത്വത്തെ പാടി നിങ്ങംം__ജന്നു 
ത൯ഥുഫവാതില്ുംകതുതു വര്'ശസപവ്ൃ 

നാമകീത്തനം പാടിടുടവിസ൩_ നിങ്ങ 

നന്മിയോട്ടഠംപ്രവേശിചിടുവി൯ 

നാഥനായ ത്രിയേക ദൈവം എത്ര 

നല്ലവനെന്നു ചിന്തിചീടുവി൯._. സ്യ 

ര. ഏത്ര കാരുണ്യൃശാലി പര൯--സതൃം 

എന്നും തനിക്കുളളതെന്നറിവി൯ 

ക്രിസ്മുന്നും-താതാത്മാകുനക്കമെ---നിര്ൃം 

കീത്തിയുണ്ടാകഹല്ലെലൂയ്യാമ്മി൯---സപവ്ൃ 

191,069 

൨.൮൭ 28 
പല്ലപി 

യാഹാം-ഭദൈവം.-കത്താ തന്നൊടട 
മൊഴിഞ്ഞിതു നീയെന്െറ 
വലഭാഗമമന്നരുഗംക 
കാല്ക്കിഴ് രിപൃക്കലെ യാക്കവോലം 

ചരണങ്ങറം 
യഫോവ നിന്നുടെ_ശക്തിയി൯ ചെങ്കോ 
സീയോനില് നിന്നയക്കും 
പകയരിന്മദ്ധയേയധികരികു 
എന്നു പര൯-പ-ഞ്ഞിതഹൊ_. യാഹഠ 

൨ 
നിന്നുടെ ശക്തിയി൯_നാളതിത നിനജു 
മനഃ ഏവ ഭാനങ്ങളാം 

അരുണോദഭയമതിന്നുദരത്തിര 

നിന്നു ജനി_ചീടുമഫോ__ യാഹാ 

൩ 

വിശുദ്ധ പ്രഭയില്_ നിനക്കു യുവാകു_ 
ലെയാക്കുന്ന മഞ്ഞു തന്നേ 
മെല്ലചിീസദേകി൯ ക്രമംപോൽല് നീ 
എന്നുമൊരു-ത്തചായ്യയ൩__ യാഫാ। 

ര. 
എന്നു യഹോവാ ആണെയിട്ടനുതപി_ 
ചിടാ വലമമരും 

മന്നവ൯ ക്രോധദിനത്തിങ്കത 
മന്നവരെ-കുത്രിട്ടം__ 

൫൭ 
ജാതികഠം മദ്ധയ-യവ൯ വിധി നടത്ത് 
ശവങ്ങളാലിടങ്ങളെല്ലാം 
മൂടിട്ടം വിസ്മാരനിലത്തില് 
തലവനെത്താ൯-മുറിപ്പെടുത്തും_ യാഫാം 

യഫാ: 

൬ [ടിക്കും 

വഴിയില് വച്ചവ൯൨നദിയതിരനിന്നു കു. 
അതുകൊണ്ടവനു നന്നായി 
അഷകൊട്ട തന്നുടയ തലയെ 
ജയമോടെ-താന്യത്തും-_ യാഫാം 

മഹിമ വിളക്കിയ മഹിമാസനനാം 

മശിഹാ രാജന്നെന്നും 

മഹാ ജയം ജയംഫോശിയന്നാ 

ഡല്ലെല്ലയാ-ധേ ഗു വരും. യാഫാഠ 
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കേദാരഗെൌനഡ്ഥം --- അ ടതാപം | ൩ 

വി 
നല്ലപോരു തിരുവാകിന൯ പ്രകാരമേ 
നടത്തി കാക്കും പരാ! ഭവാ൯ വാഴ്ച 

അനുപല്ലപി 
ചൊള്ലെട്ലിം :ഞോനം നല്ല,ക ദൈവമേ! 
ദോഷിക്കാശ്രയം നിന്തിരു വേദമേ__ നല്ല 

ചരണങ്ങഥം 
നല്ല നാഥനേ ! ദുഃഖിച്ചതിന൯ു മു൯പിര 
നാശമാഗ്ടൃത്തിര ഞാനു തെററിപ്പോയേ൯ 
അല്ലരപെട്ടു നിനആദ്ഞേകമകാത്തു ഞാ൯ 
അടിയാനോടുടപദേശികു നിനു ഫിതം_ന 

൨ 

നിഗളികശ പ്യാജം നിമ്മിച്ചല്ലോ 1മയി 
നി വചസ്സപോല് ചെയ്യീട്ുവേ൯ ഞാ൯ 
അകമെ മുക്കൂ൪ പുള്യിപ്പെട്ടന്നേകനേ 

] 

| 

| 
| 

൬ 

അടിയ൯ നി൯വാക്കില് ഇക്കപ്പെട്ടീടുന്നേ൯ ല് 
൩ 

നന്മയേഴും നിശ വാക്യം ഗ്രഹിച്ചിടാ൯ 
ഞാനു ദുഃഖം കൊണ്ടതേഠൊെയും നന്നേ 
നിദ്മഹാ ശുദ്ധവേദോപദേശങ്ങാം 
നിതൃനേ ! കോടി ദ്രവൃത്തില് നന്നല്ലോ. 

൨൮൯ 2൫09 
ബലഹര। 

അണ്ടുകോനെ ഭയന്ന _ 

വെറ വഷഴികളൃടെ 
ഇണ്ടലെന്നിയെ നട 
ന്നീട്ടന്നേവനും ധനൃ൯ 

ച്ചരണങഞ്ഞഥാം 

നി൯ കൈകളി൯ പ്രയത്നം 
നി ഭക്ഷിചിടുമഹോ 

നീ ഭാധൃവാനായിട്ടം 

നഷ നിനക്കുണ്ടാകും__ അണ്ടു 

നി൯ കാന്ത നിൻ ഗൃഹത്തി_ 
ന്നരികെ ഫലം നശകുന്ന 

1 ്നാാ്താനത്തതത്തു 

1 മയി ല് എന്നില്, 

൨൯൦ 

മന്തിരീവഭിപോലെ 

ചന്തമായ്യാണീടുമേ-- 

നിന്മക്കഠ നല്ലൊലിവു- 
തൈകമെന്നപോലവെ 
നിന്മേശയ്കു, ച്ചറഠുമായി 

ചെമ്മെയോട്ട വാണീടും. 

കണ്ടാലും യഫഹഫോവായെ 
ഭയന്നിട്ടന്ന മാനവന് 
ഇണ്ടരു ക്രടാതെ തന്നേ 

ഇവ്വണ്ണം ഭാഗവപാനാം__ 

നിന്നെയനുഗ്രഹിക്കും 
സ്യോനിതനിന്നെഹോവാ 
നിന്നായുസ്സി൯ നാളെല്ലാം 
ശാലേമി൯ നന്മ കാങ്ക 

നിന്മക്കളി൯ മക്കമെ-യും 
നീ കാങ്ങെ യിസ്ര്രയേ- 
ലിന്മേര സമാധാനത്തെ 
യും നി കാണുമാറാക_ 

താതസൂതാത്മാക്കശക്കു- 

ണ്ടാകട്ടെ മാ മഹത്വം 

ആദിയിലുമിപ്പോഴ്സ_ 
മെന്നു മുള്ള പോലാ മേ൯൨ 

ഖണ്ഡങ്ങള്ശ 

പരിശുദ്ധ പരനെ നിരന്തരം 
പാടി ത൯ നാമംകൊ-ണ്ടാടി കുമ്പിട്ടവി൯ 
ത്തിരുജനങ്ങളേ ! ഉണുരി൯_ത൯ ഭാസ൪ 
തിരുമുമ്പില് വണങ്ങീടുവി൯ -- ഏന്നേക്കം 

൨ 

നാഥനും നമുക്കു-താതനും തതയുള്ള 
നല്ല യഫോവായെ-എല്ലാരും സ്കൃതിപ്പി൯ 
ഏതും ആയാസമെന്നേ_തനു വീട്ടില് 
ഏകനെ പുകക്ക്രിട്ടവി൯_എന്നേക്കും 

നന്മക്ടലിനെ_ചെമ്മെ നാം 

൩ 

129 

അഅണ്ട 

ത്നണ്ട 

ത്അണ്ട 

അണ്ടു 

അണ്ടു 

ത്തണ്ടു 

മര) 
തിപ്പിനു 

തിച്ചാത 
നമുക്കില്ല കുറച്ചില് ഏ-ന്നറിഞ്ഞുകമ്പിട്ടവി൯ 
ബമ്മഫാ പദവിയെ നാം-എല്ലാരും 
ഇക്ഷുത്തോടാചരിക്കാം- എന്നേക്കും 

ലി 

വാനവും പാരും-താനത്രേ ചമെചൂ 
വല്ലഭനു നല്ലൃവ൯-എല്ലാരിലുയന്നോ൯ 
ജഞാനത്തോടെ സ്മൃതിപ്പി൯-ത൯ പേരിര 
നല്ല കിത്തികഠം കൊളട്ടപ്പി ൯-എന്നേക്കും 
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ി 

ദൈവപിതാവേ ! ദിവ്ൃക്ുമാരാ ! 
ദൈവശുദ്ധാത്മ ! ത്രി-യേക ദേവേശാ! 
സവ്വകാലവും വൃക ഭവാനു 
ഭവിക്കെണം ഹല്ലെല്ലയാ.-ആമെ൯. 

൨൯ ൧ 291 

ദ്വിജാവന്തി --- അടതാജം 

കമ്മ 'പഴ്ത്ണം 

൧ സവ്വേശ്വര സ്മൂതി-ചെയ്കിടുവിസ-നി.- 
ഉ വ്യിനിവാസിക-ഒായവരെ ! 
തച്ഛക്തി വ്യാപിക്കു-മാകാശത്തട്ടിലും 
ത്ലൂഭ്ധ ലോകത്തി-ലും സ്മൃതിപ്പി൯ 

൨. തന്മഹാ വല്ലഭ-കമ്മങ്ങമെ __ഫൃദി 
ചെമ്മെ ധരിക്ട് പ്ര.-ശംസിക്കുവിന൯ 
തന്മഫാ ശ്രേഷ്ടമ-ഫിമകമോത്തഞ്ജ 
നന്മയോടെ സ്റ്റതി-ചെയ്യിടടവി൯ 

൨൭൨ കാഹള. നാദഭങ്ങ_മെ. മഴക്കി_നിങ്ങഠം 
ആഫാ ! മഫീപതി.യെ സ്തൂതിപ്പിനു 

[ങ്ങ ര | 

11,017 

തം ബുരു കൊട്ടിയും--വ്ണെയെവായിഷ്ടം 

തമ്പുരാനെ സ്തൂതി -ചെയ്യീടടവി൯ 
| 

ര. തപ്പടിച്ച നൃത്തമാടി നിത്യം__നിങ്ങശ 
| ഏഎപ്പേരുമപ്പര-നെ സ്മൂതിപ്പിൽ $ 

ക്മ്പിവിണു കിന്ന_രങ്ങാം പ്രയോഗി 
ത൯പദം വാക്കി സ്മു--തിച്ചീടടുവി ൯ 

(ദൈവ. 
൫ കൈത്താദ.ത്തിനെറ ധ്വനികഠംകൊളണ്ടും 

കത്താവിനെ സ്ത്ൂതി.ചെയ്മീടുവിശ൯ 
അത്യചനാഭഥു-ജ കരതാളത്താല്് 

|! അതുന്നതനെ പ്ര-കീത്തിക്കവി൯ 

൬ ശ്വാസധാരിസവ്വ-പ്രാണികളു.ം.__സ 
! ശാസിതാവെ സ്തതി_ചെയ്മീടട്ടെ 
 ഒട്ടൊഴിയാതുട്ല--സുഷ്ടികമൊക്കെയും 

അട്ടഹാസികുട്ടി-ന്നാലെല്ലയ്യാ 

൭ ദൈവപിതാവിന്നു.വന്ദനമേ_സദാ 
 ദൈവതനയന്നു-വന്ദനമേ 
 ദൈവപരിശുദ്ധാത്മാ_വിന്നും വന്മനം 

ഏവമിന്നുമെന്നു.മാലെല്ലയ്യയാ 

ല്ഹന്സ്ട 20% ൨11 
ശിശുഗാനം 

൨൯൨ 

ഡ്ധപ്പ്യാ ---ഏകതാദ്ം 

വരുവിന ചെൌട്പൈതങ്ങമെ 

ഗുരുവാം യേശു അരികില് 
തിരിവി൯ തിരുവചനങ്ങളില് 

മരുവിപ്പെരുകീട്ടവി൯ 

ചചരണങ്ദേവഥ 

ബാലകാലമതെത്ര പേഗത്തില് 
മറയും നിറം കുറയും 
ചില കാലവും ന്മിലനിന്നിടാ 
നരെക്കും ജര ത്അണയും.---- 

ഇന്നു കണ്ട ഗൃണകങ്ങലൊക്കെയും 

മങ്ങി മങ്ങി മറഞ്ഞുപോം 

൧ 

292 | സുന്ദരം ബു ഭംഗിശക്തിയയം 
ഒന്നിനൊന്നു കുറഞ്ഞുപോം.- വരു 

എത്രയോ പല ബാലകര്൪ മനഃ. 

ദുഃഖമായ്യരിച്ചില്ലയോ 
അത്രയോ ചില ഭീതികം ദിനം 
അട്ടക്ഷം നമുക്കല്ലയോ.-- 

വേദവാകൃങ്ങമാകെ നാം മഹാ 

ഗീതവാക്യമായ്യ്യാടടവാ൯ 
വേദനാഥനാം യേശു തന്നില് നാം 
മോദമായതു തേട്ടവാ൯---- വരു 

൭ സ്റ്റേഹമായതു ഏണ്ടിട്ടല്ലയോ 
മശിഹാ ഇഹൈ മരിച്ചാ൯ 

| സ്ററേഫമായതു കൊണ്ടിട്ടല്ലയോ 
| തിരുരക്തത്തെ ചൊരിച്ചാ൯... 

തത കരതത - ം 

വരു 
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൭ ദൈവതാത_പൃത്രനാവിക്കു ൨൯൩. 293 ഉവ്വിമീതെ-മത്യരാത 
പ്ലം. 4 ആദിതാജം സവ്ൃഗീതം-സവ്വനാഭു.ം പുന്നാഗവരാടി ്് 1നിവ്യിപാദം-ആക ആമേ൯__ ദി 

പള്ലുപി 
ദിവൃമാഗ്ഗ ബാലക൪ നാം 
ഭാഗൃമോദശാലികംം ഹാ ൨൯ദപ 294 ഭാഗധൃമോദശാലികഠം ധനാശി -_ ചെമ്പട 

അനുപല്ലവി പല്പി 
ചിത്രഭൂമൌ സതൃവേദം 
ഏത്രക്ഷേമം-നിതൃം ഹാ! ഫാ! ചി] | അമ്പമേഥജോരേശു രക്ഷകാ-ഞങ്ങഗ 

; നിമ്പാഭെ വന്ദിച്ചിടുന്നു 

ചരണങ്ങധം അനുപല്ലവി 

€ നിരയും നമുക്ക ദൈവം നി൯ പൈതങ്ങളടിയാ൪ സത്വ ദാനം.-.മേല്ലചഛ മേത കുമ്പിടുന്നു തിരുമു൯ 

അംല ന് നി പ്രസ്ാഭമിന്നേരം സ്യോത്രമെന്നും-അസ്മൂഹാ! ഹാ!__.ദി ടിക തിനിഷി 

൨ ജത്ഞാനഭാഗ്യ-ഫീനരായി അ_ 
ജ്ഞാനബാല്ൃൃക്കാ൪_ഗണം ചരണങ്ങറം 
ര്്മാനവേശ-സ്സറേഹമെന്നി_ ൧ നി ജഡദിപസങ്ങളില്_ബഫു 
യെ നശിച്ചീ_ടടന്നു ഹാ! ഫാ! ദി വാഞ്ഛയോടെ ശിശുക്കമെ 

ൂ അഞ്ചാരാവരുടയോര്൪ 
1 വിഗാഷ നാ തസ്സ നിശ ചാരെ കൊണ്ടുവന്നു 

ആനാ ്ായ് കെഞ്ചുകയാലവരെ 
ഉഗ്രപേയ്ക്കി-ശാച്ചസേവ നെഞ്ചോട ബെച്ചതോത്തു__ അമ്മൂ ജാഗ്രമഭയ_സിചും ഹാ! ഹാ!__ ദി 

൨ സ്വഗ്ലരാജ്യം പ്രവേശിപ്പാ൯-തക്ു 
രം രക്ഷിതാവെ സ്സറേഹിച്ചിടാ൯ യോഗ്യത ലഭിപ്പതിന്നു 

രക്ഷവാക്യം -ധ്യാന്നിപ്പാ൯ ശരദ്ധാത്മാവിജ പ്രവൃത്തി 
മോക്ഷമാഗ്ഗം--കാണിക്കുന്ന ചിത്തെ ചെയ്യു ഞങ്ങള്ക്കു 
രക്ഷകന്നു_ സ്തോത്രം ഹാ! ഫാ ദി | പുത്തശ ജനനം നല്ലി 

൫ ജ്ഞാനഫഹീന ഖാ൨ലരെ നി൯ ശുദ്ധികരികേണമേ__ അമ്പു 
സേനയോട്ട--ചേക നീ ൩. മംഗലകത്താനി൯കൈകഠം_ഇപ്പോഴം 
6ദാനദാതാ_നിന്നെ ബാല൪ | ഞങ്ങശമേര വച്ചീടേണമേ 
ഗാനം പാടി-ടട്ടെ ഹാ! ഹാ!__ ദി ഞങ്ങ പ്രാത്ഥനമൂലം 

നിങ്കര എപ്പോഴ്ചം വന്നു 

സത്ൃധമ്മ-ത്താലീരാജ്ു ട് ളം 
മര്യരെ-നിറെകു ഫാ! ഫാ!__ ദി।|  പപ്രമാണത്തെയെന്നും_ഞങ്ങാം സ്ദദരം സ്റ്റേഹിപ്പതിന്നു 

യു ആദിമുതല് പഠിച്ചു 1. പഥ്ൃമായി ൭ വഴിപോലെ. 9, അ ശോധന ചെയ്താടൂടം സ്വാ 
ട ഭവികുട്ടെ. 9. മാനവേശ൯ . ദൈ മോദം കാതുതുകൊഷംവാനും ലം, 4 വിഗ്രഹാഷ്ചന -- വിഗ്രഫഹസേവ. ബോധം അരും സതതം അമ്പ രം ലാഗ്രം-- ജാഗ്രതയോടെ. 6. ദാനദാ 

താ. ദാനങ്ങളെ നല്ല,ന്നവനേ. ം 
നാ ത്ത 

നിവ്യിവാദം 3൭ രെ 

11 
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൫ മാതാപിതാക്കളെ സദാ ഞങ്ങഠം ൬ 
മോദമോടനുസരിചു പാപം നമുകൊഷി_ചീടടുവാനായ്__നി 
സോദര സോദരിമാ൪ പാടനേകമവ൯_പെട്ടതിന്നും 
ഏതുനേരവും തമ്മില് പാപികളായ നാം..ഭക്തിയോടൊന്നിഷ് 
പ്രീതിയിത മേവതിന്നു പാപഫന്നോശന്നാ-പാടപേണം 
നീ താ നിന്നനുഗ്രഹഫം അമ്പ ൭ 

൬ അമ്മയപ്പന്മാരെ നാഥാ_നിസെറ മാതാപിതാകുമു.ം. ബാലകരും__എല്ലാം 
നന്മയാൽ നിഠയ്യേ ണമേ ആമോദമൊ.-ന്നിച ചേന്നുവന്നു 

നിനാഗ്ലുത്തില് ഞങ്ങമെ. ലു ആകാശമൊക്കെ മു-ഴഞ്ജുമാടൂച്ചത്തിത 
എന്നം നടത്ത് ആശു നാം ഹോശന്നാ-പാടവേണം 

. ചെമ്മെ തുണയഷ്യ്നേണമേ വൃ 
നിന്നാവിയാത അവക്ക__ അമ്പു | ഹോശന്നാ യേശുരാ_ജാവിന്നെന്നും-സഥ 

ഫോശന്നാ ക്രിസ്മുക-ത്താവിന്നെന്നും 
ഹോശന്നാ മര്യപ്രി-യമേഠും നാഥന്നു 

൨൯൫൭ 29 | ഫോശന്നാ നിതൃം ഹോ_ശന്നയാമ്മെന്. 
പ 

മഉശേന -- അടതാജചായ്ക്ച (൨൯൩൬ ച 

കുമ്മി ൧ യ്േശുവെപ്പോലാവാനിനി_ 
ക്കാശ താനെത്രയൊ സെരമ്യനു 

ശാന്തശീലനു തന്െറ വാക്കു 

ശാന്തി ചേക്കും സന്താപിക്ക് 

യെറുശലേമിലെ_ ബാലകന്മാ൪__അവ൪ 

യേശുനാമ സ്മൂതി-പാടി മുന്നം 

ഏവമിന്നുലട പൈ-തങ്ങളേ നിങ്ങളും 
യേശുവിന്നോഗന്നാ-പാടിടടവി൯ ൨ ധേ ശുവെപ്പോലാവാനിനി- 

ക്കാശ ജപതല്ലരഡ താന 
൨ ഏകനായ്ക്റിതാവിനെ മ. 

കുട്ടികമും പാൽ കുടിക്കും ചോര ചെഠു ലമേരു സദാ കണ്ടവര താ൯ 

കട്ടകകിടാങ്ങമും-ദൈവസ്തുതി ൩ യ്േശുവെപ്പോലാവാനിനി.- 
കൂട്ടുമെന്നു ഇൂപ- നായകഡ ചൊന്നപോരു ക്കാശ തനു വിരോധികംക്കം 
കുട്ടികഠം ഹോശന്നാ-പാടവേണം യേശു ദയ വിട്ടൊന്നുമെ 

പേശിയില്ലാ ചെയ്യുമില്ലാ 
൩ 

ര. യ്േശുവെപ്പോലാവാനിനി- 
ക്കാശ നന്മയാവോലവും 
ചെയ്യവനി (കിറപനെ (മൊന്നെനെ 
ചൊല്ലവാരെല്ലാരും തന്നെ 

നമ്മളെ മു൯പൃസ്സേ- ഫിചതിന്നും-- ദൈവം 

നമ്മാരക്കു വേദത്തെ-തന്നതിന്നും 

നമ്മക്കു വേണ്ടി ൭.രിച്ച സ്നേഹത്തിന്നും 

നമ്മ ഇന്നോശന്നാ-പാടവേണം 

൫ യേശുവെപ്പോലാവാനിനി- 
പ ക്കാശ മാത്രം പോരായല്ലൊ 

അന്നവ്ര്രങ്ങഗം ത-രുന്നതിന്നും--നരൃം യേശുവേ ദയാ ചൊരിഞ്ഞെസ 

അന്നന്നുമമാപത്തൊ-_ഴിക്കുന്നതിന്നും മ 
ആ 

് ആഹരി _ ആദിതുടം ൽ ച 
തന്നുടെ ശാന്തശീ-ലങ്ങളോത്തും-യേശു 
തന്നുപദേശ വി_ശേക്കമോേത്തും 

തന്നുടെ നധക_ലൊകെയും ഓത്യുംകൊ_ | ശക്തിമാ൯ യേശു മഹാ രാജനേ 

ണ്ടിന്നു നാം ഫോശന്നാ-പാടവേണം ഭക്തിയാത ബാലരെ നന്നാക്കുക 

പല്ലവ! 



ചരണങ്ങഥം 

ഭക്തിനര_ക്കെത്രയും 
തക്കതായി നിതൃവും 

യുക്തിയോടിഫത്തില് വസിപ്പാ൯ 

സല്ബുദ്ധി തരിക നീ ശക്തി 

സതൃവാ-കൃത്തെ ഉള്ളില് 
ഭദ്രമായ് ഗ്രഹിച്ചിടാസ 
ത്രക്ക വരമൊക്കെ അരുലാ൯ 

തിരുമനസ്സാകേണം-_ ശക്തി 

നന്മ പരിപാക്വും 
ഘണ്ണു ദയയും വരാസ 

കന്മഷമശേഷവും പോകാ൯ 

കരുണചെയ്തര, വേണം-- ശക്തി 

ശീലഗുണം ചാലവേ 

ബാലരിലിക്ങാക്കുവാ൯ 

മാലകന്ന ബാലകോലമായ് 

ജഗത്തിരത വസിച്ചോനേ__ ശക്തി 

കരടി ഞങ്ങഠം പാടിടാ൯ 

മോടിവരം തേടിടാ൯ 

നേടിയ വരങ്ങ അടിയാ_ 
ക്രുഥംക മശീഫായേ_ ശക്തി 

നിത്യ പിതാവേ തിരു. 
വൃത്രനാം മശിഹായേ 
സത്ൃശൂദ്ധാത്മാവേ നിനക്കും 
സ്മൂതികശ എന്നെന്നേക്കും ശക്തി 

൧൭൫ ൨൯൮ 

മശേന! -- ആദിതാജം 

പല്ലപി 
ശാലേമി൯അധിപതി.-വരുന്നതിനെ_ കണ്ടു 
സീിയോ൯മലയിത ബാല൪ സ്മൂതിചിടുന്നു 

അന്ുപല്ലപി 
കത്താവി൯ നാമത്തില്.വരുന്നവന്നു_സ്തതി 
നിത്യം ഭവികുട്ടെ ഫോശന്നാ ആമ്മേന് __ 

ച്൯ണങ്ങ്ധം 

ശിശുഗാനം 

൨൯൯ 
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വെട്ടിയങ്ങു പചിലകഠം 
യ്ലദഗണങ്ങഗം-പല൪ 

ോട്ടുകം നെടുകെ വാരി. 
പിതഠി നിന്നു - ശാലേ 

ലക്കഷ്മോലക്ഷം ഭ്ൂത൪ 
നിരന്നു നിന്നു_തസെറ 

മോക്ഷാസനത്തിയച്ചററും 
പാടി പന്നു 

രക്ഷിതരാം ബാലഗണം 
ക്രടി നിന്നു-തന്നെ 

രക്ഷിതാവെന്നാത്തിട്ടുന്നു. 
മോടി തനേ 

൨ 

ശാലേ 

കോലാഹലമാ യേശു. 
ട്മഫീപതി താ൯_ബഫ്ൃ 

മാലോകരോടട ദൈവാ_ 

ലയത്തില് ചെന്നു 

ചേലോളടെടെഴന്നരുളി 
. അവനു വരവെ-പല൪ 

മേലങ്കികമളെ വഴി. 
യതില് വിരിച്ച__ 

കൂട്ടമായ്യിരുസുതന്നു 
നാമെല്ലാരും ഇന്നു 

പാട്ടകഗം പാടെണം തന്െറ 

കരുണകൊണ്ടു 
കൊട്ടെണം തംബുരുവോട്ട 
താലങ്ങളും_വഴി 
കാട്ടണം പലരും തന്നെ 

ി 

സ്മതിചിടുവാ൯__ 

ശാലേ 

ശാലേ 

299 
മുഖാരി -- ആദിതാഒം 

പല്പുപി 
ക്രിസ്തു മുമ്പില് വന്നാലാത്തി 
നാസ്തിയാമല്ലൊ എന്റെറ 
ക്രിസ്തു മരു പ്രായ ബാലരെ 
ധചത്തുകൊണ്ടള്ലോ 

[, 

ചരനെങ്ങററം 
കുട്ടിയാം 1ഗദൂഭത്തിറ്മേത 
യേശു തമ്പുരാ൯---മഉ പ. 

ഭിക്ടരാം, ശിഷ്യരോടെഴ്_ 
ന്നരുളി വന്നു 

ക 

1. ഗഭ്ടൂഭം ടട കോവ൪കഴ്ടത. 9. ഉപദി 
ക്ജൂ൪ -- ഉപദേശികുപ്പെട്ടവ൪. 

൧ 4 ചിത്തഅിന്നാനന്ദമരുമു.ം 
ത്തേത്തല് അകറഠും_എനെറ 
നിതൃകാവലായിര്ന്നു 
കാത്തുകൊള്ളം താ൯൩_ ക്രിസ്തു 

3. മഫീപതി  ലോകനാഥസ. 4. ചി 
ത്തം ഫൃദയം. $, അത്ത 5 ദുഃഖം. 



4 04: 

൨ ക്രിസ്മു എന്നപേക്ഷ കേഷക്കം 
കരിസ്മ സ്സറേഹിക്കും__എന്നെ 
ക്രിസ്തു എന൯ പാവം ച്ചമന്നു 

തിരുരക്തമായതിത_അവ൪ 

കറയശേഷവും കഴ്ട്കി വെണ്ജയാം 

11202 01 0107, 

ര: ധരണിയിലവ൪ ചരിച്ചനാഠം തന്റെ 
മഹത്വം തേടിനാ൪_അഅവ൪ 
ധരണി വിട്ട ത൯മുഖപ്രസാദത്തില് 

സ്മൃത്യം നി൯ തിരുവചന_ങ്ങലെയും 
ബുദ്ധിയോടെ അടി-യാ൪ പഠിച്ചു 
മുക്തിവിദ്യാഭി ല-ഭിച്ുക്നൊഗവാ൯__ 

ദൃതുവെക്കൊന്നു__ കരിസ്മ മരുവുന്നു സുഖമായി__ മു 
൩. യേശൂ എ൯ കയ്യമപ്പിടിച്ച 

നാശമില്ലാത്ത __നല്ല 
ദേശമതിന്നു നടത്തും ് 
നാശമൊഴിക്കും__ കരിസ്മ 

ര. തത്ര ഭാഗൃപ്പൈതങ്ങളേ ൩ 0൧ 30 
ടൊത്തു വെണ്ടയാം__ചിത്ര_ റി 
വ്ര്രൂുധാരിയായി വാഴാം ഇംഗ്ലിഷ് - ആദിതാഒം 
നിതൃകാലവും__ ക്രി 

൭൫ അക്ഷയാനന്ദപ്രദമാം ലി ഴൂ ലി 
മോക്ഷരാജ്യത്തില്__എനെല എരയര്യാടര്ധ് ചാ പം പിന്നി സുപ്രമോദം ബാലകരാം-അടിയാരിത 

1പിക്ഷണം ചെയ്യാം സ്യ ള് രരസ്് അനുപല്ലപി 
ഴി വിവി വിരപോട്ട തിരുമമ്പില് അടി വണങ്ങി! 

൩00 300 ൭൦ മനസ്സായ് നിന്നെ-സ്കൃതിച്ചിടടവാ൯ 

ചെഞ്മുരുട്ടി --- ആദിതാജം ടി ം ചരണങ്ങലം 
പല്ലവി ൧ നിതൃവും നിന്തിരു-നന്മകളെ 

& 

മഫത്വം ! മഹത്വം! മഹത്വം ! പാട്ടന്ന നന്ദിയോ-ടെന്നും നിനച്ച് ഞങ്ങള് 
ബഷ്മത്വ ഗണത്തെ കാഞ്ച സ്കൂതൃഗീതങ്ങളെ.-പാടീടടവാന൯ 

ശക്തിയും ഭക്തിയും_ അരും 4൨. രദ 
അനുപല്ലപി 

മഫത്വദേശത്തില്..മനുജുമക്കഠം ൨ രക്ഷകനേശുവി_ങ്ങിക്ഷിതിയില് 
വാഴ്ചന്നു പാ-ടുന്നു._. തട്ടു പക്ഷമോടടിയാരെ-രക്ഷ്ചചെയ്താ൯ 

മോക്ഷപുര ല് കന. പി യം ഉല തു കേന 
൧ പരമാലയത്തില് വര സിംഹാസനം യില് ആയ ത മു. 

പരിച്ചണ്ടു പതിനാ_യിരം പ്ലാന് 
നരബാലക൪ മഹിമയില് ഭാധൃം നി. | 
റഞ്ഞു_മനം_തെളിഞ്ഞു__ മുഫ | ൩ ബോലകരാമടി-യങ്ങളു.ടെ 

റ പം ശീലദോഷാദികഠംം ആസകലം 
൨ അവരുയരെ വാിട്കകു ) ചേലോട്ട നീക്കി നി൯_ആജ്ഞകളെ 

പ്രാപീചതേതുവിധം-അവ൪ കാലമ്തിത് ഞങ്ങ _കാത്തുകൊഠംവാന൯ അവിടെ സ്നേഹമോദ കുശലങ്ങളിര | 
൭ ദരായി__ മഹ | മുഴുകി നാത്ള്ത ) | ൭: സത്ൃയധവദോപദേശ.ം ങ്ങല്െയും 

൩൨. നരരക്ഷകനാം പരനേശു തന്െറ | 

തുകില് ധരിക്ടൂധാലേവം-- 

1. പിക്ഷണം ചെയ്യാം -- കാണാം. 

൭. സമ്മുദരായി - സന്തോഷമുഭഭവരായി. 

3, തുകില് 5 വന്തം. 

ദ, വരദാട-വരത്തെ ഭാനം ചെയ്യുന്നവനേ 

ട്ട, കന്ൃകുക്ഷിയിര 5 കനകയുടെ 

റില്. 
൮൦ 



ന് 

൩0൨ 

ശിശുഗാനം 

ആനന്ദ ഭൈരവി-- ആദിതാജം 

1] 

പല്ലപി 

ബാലരഃം അടിയങ്ങളിരു മന൩൯.. 
വേലനേ കനിയേണമേ 

അനുക്രചനേ അലിയേണമേ 

൮ തണങ്ങഥം 

ശിലദോകമമകന്നു ഞങ്ങഠം സൃ. 
ശീലരായ്മരുവീട്ടവാ൯ 
ചേലൊടെ അടിയങ്ങഠം നിന്നുടെ 
ആലയങ്ങമുമാകുവാ൯__ ബാല 

നെ 

ചെറിയ ബാലരെ അരികില്വിടുവി_ 
ന്നരുളിയോരഖിലേശനേ ! 
അരികിലടിയരണഞ്ഞു വരുവതി_ 
ന്നരുമെ ണും കൂവ നാഥനേബാല 

അടിയരുടെ ചെഴു പഠിന ശാലയില് 

വടിവോട്ടെഴ്ടന്നരുളമീടെണം 
പഠിനമടിചരിന്നകതലങ്ങളില് 

പതിവതിന്നരുളമീടെണം_ ബാല 

മംഗല നിയമങ്ങളിശ൯ 2൭൨ 

മ്മങ്ങളെ യഠിഞ്ഞിട്ടവാ൯ 

ഞങ്ങളിനു ഫൃുദയങ്ങളിശ മലി_ 
നങ്ങളെ കഴ്ടകിട്ടവാന൯__ ബാല 

ആശിീവ്യാദമുണ്ടാകെണം അടി. 
യാരുടെ ഗുരുഭൂതരിരു 
ദാസരാമവക്ഷധിക നന്മകശ 
യേശുവേ അരുമിടെണം__ ബാല 

തന്തതള്ടകമെ പരിചൊടു 
സന്തതം പാലിക്കുക 
നിന്െറ നല്ല വരങ്ങളെ സം. 
ബന്ധികഠംക്കരുളീടുക_ ബാല 

കരുണയോടു പുതു ഫൃദയമടിയരില്ത 
അരുഗംകുകരുണയിന്നാഴിയ്യര്രേവാ൯ 
മരണംവരെയും നി൯കൃപയിത അമ 
അരുഗംക പരമാത്മാവിനെ ബാല 

302 ൩൨0൩ 

3. 

1. താതാവു ൭: പിതാവു. 
൯ ൭ ദുഃഖം തീക്കുന്നവന൯ു. 
൯ ൭ ഭുഃഖത്തില്നിന്മൂ 
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302) 

ഡപ്പാ --. ആദിതാളം 

പല്ലപി 

ദൈവ1താതാവേമശിഫാ ദേവാ 

വിശുദ്ധാത്മ നിന്നരും വരം 
താ ദേവാ സതതം 

അനുപച്ഛവി 

ചോക സ്രഷ്ജ്രാവേ ! ലോക കത്താവേ! 
ദേഹമെ.ടടത്ത വരനേ__ ദൈവ 

ച്ചരണങ്ങറം 

രക്ഷകത്താവേ_ശിക്ഷകത്താവേ ! 
ഇക്ഷിതിക്കേ-കഗുരുവേ ! 
വക്ഷം വെപ്പാന്ു ം-രക്ഷ്ഷ ചെയ്യാനും 

പാപിക_ള.പേക്ഷിക്കുന്ന__ ദൈവ 

ആഭദിയില്ലാതെ- അന്തമില്ലാതെ 
ആദിയും_അന്തവും നീ 
മോദകര൯ നി_ഖേദഫര൯ നി 
നീ ദയ-യായ്യയരിക_. ദൈവ 

ബാലമിത്ര൯ നീ_3മാലകന്നോ൯ നീ 
ക്ഷശലക_രനും നീയേ 

ബാലരെ നോകി_ശീലം നന്നാകി 
പാലനം-ചെയ്തു, സഭാ ദൈവ 

ബുദ്ധി നല്ലാനും_വിഭ്ൃ നല്ല്രാനും 
നിതൃം നി-എഴ്ഴന്നരുഠംക ! 
ഭക്തി നല്ല്രാനും- മുക്തി നല്ല്രാനും 
ശക്തി നിനക്കു മാത്രം__ ദൈവ 

ദൈവപിതാവേ '_ഏകസുതാ ശു. 
ഭ്ധാവി ത്രീ-യേകപരാ ! 
ആഭദിയിലിന്നും_4അനാരതകാലം 
ആകും സ്കൂ-തി നിനക്ക_ ദൈവ 

ളത്തു 

9, ഖേദഹഫഹര 

ഒം മാലകന്നോ 

വേരപപെട്ടവ൯. 
അനാരതകാലം ൭ എന്നെന്നേക്കും. 



പഥ, 1സ്വ 

സാമാന്ൃഗിതങ്ങള് 
൩0൭൪൧ (14. ദൈവം സ്നേഹിച്ച ലോകത്തെ 

രക്കടിപ്പതിനായ് ത൯ പുത്രനെ അയം: 

പന്തുവരാളി -- അടതാജം ശിക്ഷിച്ച പാപത്തെ അവന്െറ ജഡ 
൨ ത്തിത്_.പു( 

പല്ലുപി മരണനിഴലില് കിടക്കും ഭൂമിമേത 

അന്തികെ വരിക നീ പാപ്! ഒരു വെളിച്ചവും ഒരു 
കരയും കണ്ടിടാതുഭ്ള മാനുഷ൪ 

അനുപല്ലപി വീണ്ടും ആശ്വസിപ്പുതിന്നായി 
ചിന്തിയെന്നുടെചോര നി൯പാപംതീപ്പാ൯ പരമ താതാവു ജീവമെഠ വെളിച്ചം 

ടോം കരുണ ഘഎണ്ടിട്ടദിപ്പിച്ച നമുക്ക. പുര 

ച സന്താപാഗ്നി ഭൂപത്തില് ന 

നീന്തിയത്തമില്ലാതെ കമനുഷ്യനാത ലോകത്തില് പാപ 
വെത്തീടടമിതിനെ നീ-ചിന്തിച്വേഗം പ് പ ക ള് 

ക്രലിയാം മത്യവും 

൨ ഇജഷ്ചകാലമിതിനെ ആകവെ പകന്നു എന്നപോലിതാ 

നക്കുമാകീടാതെ നീ ഫ്ഠിണ്ണയനുസരണത്തില് 

ഭക്ടുമാഗ്ലങ്ങളെല്ലാം_വിട്ടോടിയെന്െറ ഏകനാമേശുവിന് വിശുദ്ധ കുരിശി൯ 

യാഗത്താതതുറന്നു ജീവനെറ വഴിയെ 

൨ കക്ടുകാലമ്തി൯ പി൯ 
വെട്ടെന്നു വരുമപ്പോഴം 

പൊട്ടി നീ മുറയിട്ടാത-ഒട്ടും കേട്ടിടാ | 
വനത്തില് മോശെ ആ പിച്ചള സപ്പുത്തെ. 

ര. ആദിഭൂതങ്ങളെല്ലാം ഉയത്തിയതുപോലെ 

ചൃടാലങ്ങുരുകിട്ടം മനുഷ്യപുത്രനും ഉയത്തപ്പെട്ടിതാ 

ആ നേരം നിനക്കു ൩ല്ലാനന്ദമാവാ൯ ക്രൂശിരു നോകി വിശ്വാസത്താല് 

ം  അന്ദസരിചചീടം നേരത്തിലുടനെ 

അന്ഭവിച്ചിടും ആത്മിക ജീവനെ-൨ 

൩0൭ 305 
൫) 

ആനന്ദഭൈരവി-- ആദിതാജം കല്ലറയിരനിന്നുയിത്ത യേശുവേ 

നിന ഉയിപ്പിനാല് ഏത്ര 

നല്ലൊരു ആശ ഉദിച്ച് എനിക്കു 

നീ ജീവപിക്കുന്നെന്നേക്കും 

പല്ലപി | 

പുത്രനില് വിശ്വസിക്കുന്നെല്ലാവന്നും 

നിത്യജീവരനുണ്ടു വല്ലഭമുളള നി൯ വാശത്തത്താല് ഞാനാ 
പുത്രനില് വിശ്വസിക്കുന്നെല്ലാവന്നും തഅല്ലിലാതെ നിൻ അരികില് ജീവി 

അനുപല്ലവി 

സതൃമാംദൈവത്തി൯വചനം കേശക്കുവിന൯ ൬ [പ്പെ 

മത്യരാം നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിപ്പി൯__ ദൈവത്തി൯സ്സേഹംതന്൯ദൃത്രനില് വെള് 

അതില്നിന്നു വേറപ്പെടുത്താ൯ 

ചരണങ്ങറം ഏവന് വന്നാലും ഇല്ലൊരു സാദ്ധ്ൃവും 

പിശ്വസിക്കുന്നവ൯ പാപത്തി൯ശാപത്താല് | ഈ ഭൂമിയില് നേരിട്ടം 

അഗ്നിക്കടലില് വിണു  ചാവതും ആവത്തും നക്യയവും കള്ളവും 

നശിച്ച്പോകാതെ ഏന്നും ജീവിപ്പാ൯ ! സേവയെ ചെയ്യുന്നു നന്മയ്ക്കായ് മക്ക് 



സാമാന്ൃഗിതങ്ങറിധ 

മരണമേ നിന്നെ പേടിക്കുന്നില്ല ഞാ൯ 

നിന്നെ ജയിച്ച യേശു 

ശരണം എനിക്കും ഫരണും നിനക്കം 

അവന് എനിക്കു ജീവസ 

തരുവാ൯ ദൈവത്രി൯ വലത്തുഭാഗത്തു 

ഭരണുംചെയ്യുന്നു സവ്യാധികാരിയായ്- 

൩0൬ 300 

മലയാമി --- അടതാജളചായ്ക്ക് 

പല്ലപി 
നിനക്കേതു വേണം അയ്യോ! 
ഏതിക്ടം ചൊൽക പാപീ 
ജീവനു നീങ്ങിപ്പോയിട്ടം മമ്പെ 

ച്ചരനെങ്ങലം 

പാപത്തെ വെടുത്തു മാ ദൈവകാരുണ്യയ_ 
ഭാശഗൃം ലഭിച്ച്ടെണടമാ 
വേണമോ വേണമോ---നീച 

പാപത്തില് രസിച്ച മാദൈവകോപത്താല് 

പാതാളം ചേരേണമോ __ 

൨ 

നിന 

ആശയാത ലോകത്ി൯ മാനംധനം നേടി 
ആത്മം നശിചിടെണമോ 
വേണമോ വേണമോ__നിരെറ 

ആശവിശ്വാസവും യേശുവില് ആക്കിപ്പോ൪ 
ആനന്ദം നേടേണമോ __ 

൩ 

തന്നിക്ടുവും സ്വയനീതിയും പണ്ടു നീ 
[ 

ദൂരത്തായീടെണമോ 
വേണമോ വേണടമോ_അതോ 

യേശുവിന്നിക്ടും ത൯ നീതിയും ധരി_ 
ച്ാലോകം നേടേനെമോ 

൪ 

വേഷങ്ങശ നാമമങ്ങഠം ഭാവങ്ങു 
1] [1 ി വട്ടു വൃത്ഥനായിടേണമോ 

വേണമോ വേണമോ__വെള_ 

നിന 

നിന 

ളം 
വേക്ഷത്തെ നോക്കാത്തദൈവകടാക്ഷത്താ_ 

മേതഗതി നേടേണമോ ?__ നിന 

൨ 0൭ 

107 

307 

മ ണിരങ്ക- ആദിതാളം 
ദൈവമേ യെത്രയഗാധമഹോ നി൯ 
ദിപൃവിചാരണകഠം_ ഓക്കില് 
എവ്വിധമതിലെ ദിപൃരഹസ്ൃങ്ങംം 
ചൊലവ്വോടറിഞ്ഞിടുന്നു 

വാനവും ദഭ്ൂമിയുമാഴവുമൊരുപോര 
വാണുരുമൂൃന്നു സദാ-മഹാ- [യ് 
ജ്ഞോനമോടവയെ നിന്മഹത്വത്തിന്നാ 
നീ നടത്സിഴുന്നഫോ 

നി൯ പ്രിയമക്കടെ നന്മയിലേക്കായ് 
അമ്പിയലും പരനേ.ഏല്ലാം 
ജമ്പമോടൊന്നായി പ്യാപരിചീട്ടന്നു 
തൃമ്പമവക്കു വൃഥാ 

മൊട്ടിനു കൈപ്പു രചിക്കിലുമായതു 
പൊടി പിടന്നീട്ടമ്പോഠം_അതു 
കാട്ടുമതിനു മധുരാക്ൂൃതിയും തേ൯ , 
കട്ടയുമുണ്ടകമേ 

ശിക്ഷയിലും ബഫ് കക്യത തന്നിലും 
അക്ഷയനാം പരനേ!നിസെറ 

രക്ഷയി൯ മാ മധുരം രചിക്കാമതു 
നിശ്വയമീയിനിക്കു [ന്നാല് 

എന്തിനു പൊങ്ങി വരുന്നൊരു കാഠി_ 
ചിന്ത തളന്നീടുന്നു_വരം 
ചിന്തിടടമാറതു ഘണ്ണുമതേധത്താത 
സന്തോഷമേയിനിക്കു 

വങ്കടലില് തിരകൊണ്ടു മറിഞ്ഞാല് 
സങ.ടമെന്തിന്നതില്_എനി_ 
ക്കെഭ.ണവെന്നുടെ ശക്തിയെ കാണാം 
ശദ.ക്രടാതുടനെ 

ഏത്ര കഠുത്തൊരിരുട്ടിലുമീ ഞാ൯ 
കത്തനേ നി൯ വലങൈ._കണ്ടൈ൯ 
അത്തലടകി മനോസൂഖമെപ്പോഴ്ചം 
എരതിടാമെ പരനേ 

മന്നനേ നിന്നുടെ വന്ക്രിയയെ ഞാ൯ 
ഒന്നിനെ കണ്ടുടനെ_മഹാ 
മന്ദനായ്ക്കിധി ച്ച്്ത്്യാതിരിപ്പാനായ് 
തന്നീടെണം ക്രപയെ, 

നതതതത്ത്ത് 



108 നോന്ന്ധ, സ്വദേ 

൩0൮ ദ്രാവിഡസൈന്ധവി ഏകതാജും 

പല്ലപി 
യേശു രക്ഷിതാവെനിക്കു നല്ല സ്നേഹിത൯ 

അനുപല്ലവി 
ഏററം വിലയുള്ള മൂറി൯കെട്ടെനികുവ൯ 

ചരണങ്ങഥം 

൧ എന്നെ രക്ഷ്മിച്ചിടടുവാ൯-സ്വ൪ ഭാഗൃം വെടിഞ്ഞു 
മണ്ണ്ണില് വന്നു ജീവ൯ വിട്ട-പ്രാണ നാഥനാം__ 

൨ ഒന്നുകൊണ്ടും കൈ വെടിയാതെ_തന്നാത്മാവാത് 
എന്നും ക്രൂടെ പാത്തിട്ടന്ന_മാ കൃപാലുവാം__ 

൩ തന്മഹത്വ സന്നിധിയാത-എന്നെയെപ്പോഴ്സ്ം 
കണമണിപോൽല് കാഅ്അിടുന്ന_കാരുണ്ടൃവാനാം__ 

ര. രം ലോകത്തില് ക്രടെയുള്ഭ_യാത്രയിലെസെറ 
കാലടികളെ ക്ഷണം പ്ര-തി നടത്തുന്ന 

൫ ശുദ്ധതയിത ഞാന് ഭിനവും-_വഷ്ധിപ്പാനെനന്െറ 
ഹൃത്തില് വസിച്ച് സദാ ശ.ക്തിപ്പെടുത്തുന്ന__ 

൬ ഫ്ൂൂ൯ പ്രയാസങ്ങ൦ം സകലവും സതതം ത൯ 
മുമ്ധില് കൊണ്ടുചെട്ലുവതി-ന്നു ക്ഷണ്ടിക്കുന്ന__ 

൭ മേദിനിയിത നേരിട്ടന്ന_ ലേദങ്ങഠം മൂലം 
വേദനപ്പെട്ടീടുമ്പോം_ആമോദം നല്ലയന്ന__ 

൮ ത൯ നിറവില് നിന്നനുദിനം-ക്ഷണംതോറും 
ം എന്നാവശ്യങ്ങ അഖിലം-തീത്തുതരുന്൩ 

൯ ഉുതുവി൯ നേരത്തുമെല്ലാ-ശത്രുവില്നിന്നും 
കാത്തു നിത ഭാഗ്ൃയലോകെ.-ചേത്തുകൊണ്ടീടും__ 

൧൭ രേംയരുമ രക്ഷകനൊ-ന്നിചെല്ലാനാമൂ.ം 

ജീപിക്കുന്നതു എനിക്ക_ ഭൂവില് സ്വഗ്ഭമ__ 

ലയനം യായം 

൩0൯ 309 | തിയ! 
| ററം പാവത്താരു മര 

ഹിന്തുസ്ലാന് .-- ആദിതാളം കതി പോയേര 
പല്ലവി ഒക്ടുവും പിശാചിനൊത്തു 

വീണ്ടും ജനിപ്പിക്ക എന്നെ ശുദ്ധിയില്ലാതായേ൯ 

മാ പരിശുഭ്ഷത്മാ! ൨ കാഴ്ച കേവി ഉണക്കും രചി 

മാ വല്ലഭ ദേവാത്മാ ! സന്തോഷവും പോയേ 

കത്തനേ ! നി൯ രൂപമാകി പീണ്ടും ജനിപ്പിക്ക ദേവ 
തീക്യെന്നെ നീയേ വാക്കിനാല് ദേവാത്മാ ! 

30% 

യേ 

യ്വേഥ്ദ് 

യേ 

യേശു 

യേശു 

ഡ്യേശു; 

യേശു 

യ്യേശൂ, 

യേശു 

യേശു 
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൩. എള്ടുപോലുണങ്ങിപ്പോയേോ൯ "എന്നെ, ദൈവഭക്തിയിത വളത്തി 

ജീവനില്ലാതായേ൯ നന്നാകിട്ടകാ 
കാറെറ ഏറെ ശക്തിയുള്ള കാ൭ [ന നമാറം 

വന്നൂതുക നീയേ! 
പാപസമദ്രത്തിലയ്യോ കാല് കരം നാവും ചെവി കണ് ഥ് 

ം നെഞ്ചും ന വാഴിലുഴന്നിട്ടന്നയ്യ്യോ 

കത്തന്നു മഹത്വമായി പാലേകാ എ൯ ചിത്തം ശുദ്ധമാക്കി 

ജീപിപ്പിക എന്നെ പാലിചീടടക__ എ൯ 

൫ ദൈവസ്നേഹം പാപദ്വേഷം ൨ കന്മഷ പരിഹാരാര്ഥം 

നീതിയും ഉണ്ടാക്കി ചിന്നിയ തിരു രക്തത്തില് 

ദിവൃവിശുദ്ധാത്മനേ ! നീ കാരുണ്ദൃത്താത മാം കഴുകി ദേവാ 

ര ശുദ്ധികരിക്ക__ എ൯ 
വാസം ചെയ്യെ,൯ ഉള്ളില്. 

൩ നിന്നാലെ സൌജന്യമായി 
സമ്പാദിതമാം രക്ഷയില് 

൩൧൧ 10 എന്നെയവകാശിയാക്കി കൊഠ്ംകാ 
പിഹാക --- ആദിതാളം കൂപാസ്വരൂപാ-- ൯ 

മാണത്തിതനിന്നു പല്ലപി ന്നി റി വേഗം ഞനനത്ജുതകായ്യം 
വഞ്ചക പശ്മമള ത നിന്നകഠലറി പൂതു സാദരം കാണാനെ൯ കങ്കണ നാഥാ 
നെഞ്ചടിയാനരു_മേണമേ വേഗമേ ത്മ. എ൯ 

ദൈവശുദ്ധാത്മാ 
൫ പ്യ്ാജവഴിയില് നിന്നെന്നെ 

ചരണങ്ങഥം പേഗം നീയകററി ന്സെറ 
വഞ്ചക പേ കുടി കൊണ്ടെ ദിനമ്പ്ൃതി വേദപ്രമാണ്നത്തെ കൃപധോടെ 

പഞ്ചമ പാതക ചിന്തയുണ്ടാക്കുന്നാ൯ __ നല്ല്ലി്ടേണമേ__ എ൯ 

൨ ൬ മായയെ നോക്കാതവണ്ണ്ം 
കാമം കോപം പക_ഡംഭം ചതിവെന്നില് മമ കങ്കഠം നീ തിരിചു 
താമസിക്കാതെ അ_കറഠുക വല്ലഭാ !__ മഫല്ഗുരോ നി൯ വഴിയിലെന്നെ 

ന നടത്തേ ണമേ . എസ 

കജ സമാധാനം തോന്നാതിരിപ്പാനും ൭ ഭൂലോകവാസം കഴിചു 
ഉള കുവാം തെളിവായി കണ്ടീടാന൯ും_ | സ്വല്ലോകത്തെ ഞാന് പ്രാപിച്ച 

ലു കൊള്ള വാസു വേണ്ടുന്നതെല്ലാമെന്നെ 
കാണിക്കേണമമ__ ഏ൯ ഭഡമോഹങ്ങഗം ജ _യികാതിരിപ്പാനും 

അടങ്ങി തോററു ൩൨ -ശിക്കാതിരിപ്പാനും__ 

൫ ൩൧൨ ല് 
രക്ഷകന യേശുവിന് ചിന്തയെന്നിത തന്നു | ക 

രക്ഷിച്ചെന്നെ ജനിപ്പി-ക നീ വീണ്ടുമേ _ ഹിന്തുസ്മാ൯ -- ആദതാഒം 

കക്ക: പല്ലപി 

൩൧൧ 311 തൂതി സ്മൃതി നിനക്കെ-എന്നുംചൊല്ലീട്ടവേ൯ 
്്  ദോഷച്മ റി ] 

മശേനി -- ആദിതാദം പ 
റി ച്ചരണഞ്ഞചലം 

പല്ലവ ച ത്മവി ആത്മവിചാരം.-.ഇല്ലാതെ കിടന്നേ൯ എ൯ രക്ഷകനാമേശുവേ | അരുളി ഉണച്ച ഭവാ൯ു 
ഏന്നെ ദയയോട്ട കാത്തു ഹല്ലെല്ലയ ! ഹല്ലെല്ലയ ! 



₹ 

& നര 
1/1 ഥാന, 7 

പ ശരത്തേം ഇല്ലാതെ ബാധിച്ച മനസ്സില് | ര. നന്ദി, സന്തോഷം, ലജ, വിസ്കയവും തന്നു സന്തോഷം ഭവാ൯ നന്നേ നിറയുന്നുള്ളിത ഹല്ലെല്ലയ ! ഹല്ലെല്ലയ ! ഹല്ലെല്ലയ ! ഹല്ലെല്ലയ ! 

[നീയേ ന് ൩. ഭ്രമിച്ച ഞാ൯ കിടന്നേ൯-കൂപയോട്ട | ൫ ഏറെ പിഷെഷ് ഞാ൯_ഏറെമോചിീ പരമ ശാന്തം കല്ലിച്ച | എന്നും നിന്നടിമ ഞാ൯ ഹല്ലെല്ലൂയ : ഹല്ലെല്ലയ ! | ഹല്ലെല്ലൂയ ! ഹല്ലെല്ലയാ !, 

൩.൧൩ ഹിന്തുസ്മാന് - ഏകതാടും 313. 
പല്ലവി 

രക്ഷകനേ നിനക്കു കിത്തനം_അനന്തം 

ചരണങഞ്ങവം 
൧ തിരുരക്തം ചൊരിച്ചു തിന്മപെട്ട എന്നെ നീ 

പരന്നു വിണ്ടെടുത്ത മാ പക്ഷ കൃപകമംക്കുമേ__ രക്ഷ 
൨ മരിചു ഞാന് കിടന്നേന് നാഠി ഉരുവഴിഞ്ഞേ൯ 

തിരിച്ചയി൪ര ശക്തി സുഖം തന്ന പ്രിയനേശുറേ__ രക്ഷ്മ 
൩ കുരുടനായിരന്നേ൯ തൊട്ടു കാഴ്ച തന്നു നീ 

നിറഞ്ഞ കുഷ്ടം പാപത്തെ നീകി ശുദ്ധി നല്ലി നീ__ രക്മ്മ 
രം നീതി ശുദ്ധി ബോധം നിന്തിരു നല് രൂപം 

ചേതസ്റ്ില് കല്ലിച്ച തന്ന ദിവൃ കൃവക്കടലാം ! രക്മ്മ 

൫ തിരുരക്തത്താലെ൯ തിദ്മ കുററം മായിച്ച 
പരമ ജീവ പുസ്ൃകത്തെഴുുതി എ൯ നാമം നീ__ രക്മ്മ 

൬ ഇനി പിഷെക്കാതെ എന്നും നടന്നീ_ടാ൯ 
. കനിഞ്ഞു നിന്നാവി നിരൃം കൂടെ വസിച്ച്ടെണം__ രക്മ്മ 

൩൧൪൭൦ 314. ദോഷകുഷ്ടം പിടിച്ചിടിയാ൯ 
ലി മരിഷുപോയേനെ_എന്നാല്-_ അ 

പല്ലവി 
൩. കോടി ഭൂത സേവ വിട്ടു 

തനിച്ച വന്നോനേ_പേയി൯ 
ക്രടെ നടന്നടിയാന് പട്ട 
കുഴിയില് പീണേനെ_എന്നാല്__ ആ 

അകത്തും വൃറത്തും വേദനയോട്ട 

ക്ുരിശിത്_തുത്ങി 

അടിയാനെ രക്ഷ്മിച ക്രിസ്കോ 
നിനക്കെന്നും സ്യോത്രം 

പിറു ര. ഖെരുബുകഠം മേഖെഴ്ഴന്നവ൯ നീ 
ചരണങ്ങഥം നടകൊളണ്ടെന്നാലേ_കാട്ട 

൧ മഫിമയുള്ള സ്വഗ്ഗം വിട്ട കയറി ഞാ മാ ക്രൂരസാത്താന്ന് - 
താണു വന്നോനേപാപ | ഇരയാഷ്മീനോനെ-എന്നാല്__ അ 
വലയിലടിയാനു മ്ടേട്ടങ്ങി ൫൭ മുമമുടി ശിരസി ധരിച്ച് 
നശിഷ്ടപോയേനെ-ഏന്നാല്--- അ ഒരു പൊന്നിശോ-തിരു 

൨ സ്ൃഷ്യനെക്കാം ശോഭവാനേ മുഖത്തി൯ മുന൯ ഞാ൯ പീണു 
ജഡം ധരിച്ചോനേ_മഹാ നമസ്കാരം ചെയ്യുന്നേ൯-സ്വാമീ__- അ 



വന് കുരിശു തോളില് 
ഏറേറാനേ നമയസ്ത്റാരം- മണ്ണില് 
മറിഞ്ഞു വിണു ചതഞ്ഞ 
മുട്ടോത്തും നമസ്താരം-സ്വാമീ__ തഅ 

6 ആണി തുളപ്പാ൯ തക്കൈകളെ 
വിടത്തോനേതിരു 
അരുമയു ള്ള പാദെ വിണു 
ബഫുനമസ്താരം-സ്വാമീ__ അ 

൮ പിരിഞ്ഞു പൊട്ടി കുരുതി ചിന്താ൯ 
ഫൃുദയം തുറന്നതാത-ബഥഗു 
വിനയ നമസ്കാരം രക്ഷ്മ 
ചെയു, കത്താവേ_സ്വാമീ__ അ 

ടാ 

യമുനാകല്ല്യാണി--രൂപക താം 

൩൧൫൭) 

ക 1 [1 

പല്പപി 

പാദം വന്മനമെ തിരുകൃപ 

വാപിക്കു ധനമെ 

ചവരണങഞ്ങഥം 
൧ പാരിതില് തിരുവേദം 

അരുളി ഭരിക്കും അത്ഭുതനേ 
ദൈവസുതനേ ! കൂപാകരനേ! 
ക്രിസ്കോ തിരു__പാദം 

൨ പവാകിനുള്ളടക്ചാത്ത 
മഫത്വ വലിയ രാജ്മാവേ 
ശക്തിമാനേ ! ദയവാനേ ! 
ക്രിസ്യോ ! തിര__പാദം 

൩ മാനുഷക്കുയിര നല്ലിയ 
രക്ഷകാ! നയശീലാ ! 
മന്ുദവേലാ ! അനുക്രലാ ! 

ക്രിസ്മോ ! തിര__പാദം 

ര: പാപം നികി ശുദ്ധാവിയാല് 
ഉ പ-ദേശിക്കുന്നോനേ ! 
പുണ്മടൃവാനേ ! ഗുണവാനേ! 
ക്രിസ്കോ ! തിരു-_പാദം 

൫ പാദത്തിരത പണിഞ്ഞോരെ 
നിതൃവും പാലിക്കുന്നോനേ ! 
സതൃവാനേ! നിതൃവാനേ ! 
ക്രിസ്കോ ! തിര__പാദം 

സാമാനൃഗീതങ്ങറ് 17 

൩൧൯) 316 

ഉശേനി -__ ആദിതാളം 

പല്ലപി 

 സന്തോഷാമേ ! പരമസന്തോഷമേ-_യേശു 

 തമ്പുരാനില്ത_ഭക്തിയുള്ളോക്കെന്നേക്കുമേ 

ചചരണങ്ങാഥം 

ച സന്തതവും തന് തിരു മ. 

ഫിമപൂരത്തില്. തിരു 

സന്നിധിയില് ക്രടിപ്പാടി-വാണിരിക്കാം 

ചന്തമുഖഃ സ്വണ്ണമടി-ശ്രേഷ്ടവസ്ത്രം കീട്ടം 
 തമ്പുരാനേശുവി൯ പുണ്യം 

ലഭിച്ചവക്കേ ! എന്നും-സന്തോ__ 

൨ നേരെ പരമ താതനുടെ-പ്രഭകഠാകണ്ടു - 

നിത്യവും അരികില് മകു-ളായിരിക്കും : 

ആരുംശത്രുകളില്ല-അവക്കിനിമേല് ജയം 

ആഘോഷിക്കും യേശുവി൯ 
കൃപ ലഭിച്ചോ൪ ഏന്നും--സന്തോ-- 

൩ ഇഞങ്ങുപെട്ട കക്ുതകാഠംമഠന്നീട്ടംവിട്ല്്റില് 

ഏതുമില്ല സഭ.ടങ്ങ_കേപ്പതിന്നും 

സംഗതിയങ്ങൂഭടതെല്ലാം ₹ 
പാടീടുവാസ എന്നിൽ 
ശക്തിയില്ല വാക്കുമില്ല 
അതിവിലുലം ! എന്നുംസന്തോ-_ 

ര. കീത്തനങ്ങഗം പാടി നമ്മഠം 
വാണിരിക്കാം അങ്ങു ് 

തെല്ലമൊരു ശങ്കയെന്നേ--സേവ ചെയ്യാം 
ആത്തുദൂൂതഗായ കരി-പാട്ടുകഠംക്കു ന 
അട്ത്തു സ്വരമണ്ഡലം [ മമഴ്ം 

। മുഴക്കി നില്ലാം എന്നുംസന്തോ-- 

൫ ജീവപതരുവി൯ ഫ്ലങ്ങഠം 

ഭജ്ടിചുകൊട്ളാം നമ്മഗം 

| ജീവവതോയം പാനംചെയ്യു. സുഖിച്ചിരി.. 
 ഭൂപിലെ കക്ടും മറന്നു [ക്കാം 
വസിഷകൊള്ളാം പരി. 

പ്ൃണ്ണുഭാഗൃം ലഭിച്ചങ്ങു 
വാംനിരിക്കാം സന്തോ 

൬ ജാതി കുലം ധനം സ്ഥാനം 
ി 

ചവഴുകളെ വിട്ട 
തമ്പരാനേശുവിരു തിരു_സേവ ചെയ്യ ൧ 

1. തോയം ൭ വെള്ളം, 



ച് 4/4 

ഭേദമെന്നേ ദൈവദാസ_. 
നായി നിത്യം പോയി 
പേരാനന്ദം നിരന്തം അവ 
നുഭവിപ്പേ൯ എന്നും_സന്തോ | 

൩൧൭ 
ഭൈരവി അടതാഒം 

17 

മാനുവേലി൯ സ്തൂതിയെ പാടിട്ടവാ൯ 
നാണിക്കൊലാ മനമേ 

അനുപച്ചവി 
മാനുവേല് ത൯തിരു_മാനസേ ഏററവും 
'മാനഫാനി നിനക്കായി സഫിച്ചല്ലോ__ 

] ച്ചരണങ്ങം 
സേനട്തതക്കവ൯ താ൯-സൈന്യാധിപന്൯ | 
വാനലോകാധിപന൯ താ൯ അ | 
1 ഭാനുപോലാകാശ_ത്തിനുമേല് ലോകത്തി 
താനെ ശോഭിച്ചവ൯൨താണു നിന്നെപ്രുതി.- 

൨ 
ലോകാലോകങ്ങളിരല് താ൯_വ്യാപിച്ചവ൯ 
ശോകമില്ലാത്ത പരന | 
ദാഹം ദുഃഖങ്ങളു. ഏറെ സഹിച്ച തന൯ 
ദേഹം ജിവന ബലി_ഒ ചയ്്ു നിന്നെപ്രതി 

൩. 

ഭീപം ജീവ൯ വഴി താ൯-സമ്പാഭൃവും 
കഭാവൃുകവും അവന് താ൯ 

| 
, 

സവ്വര്പിപത്തും സഫികഷ്ട് നിന്നെ പ്രതി | 

ര | 

അന്മൃനുടെ സ്മൂതി നീ_ചൊന്നാലപ.- 
മാനമല്ലോ മനമേ 

[ 

തന്നെത്തന്നേ നിന൩൨ക്കായി തന്നോനെ നി 
എന്നും ഭക്ത്യാ സ്മൂതി_ ചൊന്നാലല്ലോ നീതി. 

൬പ സങ്കിത്തനം ൨൦-൨൯ 

൩൧൮ 318, 

ശ്രീരാഗം - ചെമ്പട 
പല്ലപി 

രേം പരദേവനഫോേ: ന്നമക്കു 
വരിത്രാണനത്തിന്നധിപസ-മര- 

| 

1, ഭാന്ഭ --- സൃയ്യ൯. 9. ഭാവുകം 5 സു 

ഖം, 39. വിപത്തു ട ആവത്തു. 

പാാനമച. ന്ധ 

ണത്തിരു നിന്നൊഴിപു_കത്തനാമഖില_ 
ശക്തനി൯ തിരുകരത്തിലുണ്ടനിശമീ__ 

ച ൫ണെങ്ങറം 

നാഥനതെ_തന്നരികളി൯ 

വ൯തലയെ തകക്കം-പിഴച്നടക്ക_ 
ന്നവനെറ മുടികഠം 
മൂടിയാ നെറുകയെ തന്നെ മുഠിക്കും 
ആദിനാഥന്രരചെയ്യു താനനിശം__ ര 

൨ 

നി൯കാല് ചോരയില് ചവിട്ടവാ൯ 
 നിന്നരികളിരുനിന്നു_നിന്നായ്ക്ുളൂടെ നാ_ 
വിന്നാസ്വദിപ്പാനും 
 ബാശാ൯ദേശമതിരനിന്നുഞാ൯ തിരിപ്പി_ 
| ചലാഴിയാഴതുതുനിന്നരികളെ വരുത്തും__ംരം, 

൩ 

കണ്ടു നി൯ സഞ്ചാരമിവ൪ 
എ൯ പരനാമരച൯.-വിശുദ്ധസ്ഥലത്തു 
നടക്കുന്നതിനെ 
മുന്നില് പാട്ടന്നവ൪ പിന്നില് മീട്ടന്നവ൪ 
ചെന്നു തപ്പടിക്കും കന്നിമാ൪നട്ടവില്__ംരം 

രം 

യിസ്ര്രായേലുറവിലുള്ള 

 നിങ്ങളനുഗ്രഹിപ്പി൯- സകല ജഗത്തി൯ 

പതിയെ സഭയില് ന- 
| ശത്രുമേലധികരിച്ചിടും ചെഠറിയബെന്നൃമീ. 

താപം പരീക്ട്ഷയും-ശാപം മാ ശിക്ഷയും | | വിടം തന്നിലുണ്ടനിശം__ രം 

൫ 

അങ്ങവരെ കരേഠടുന്ന 

 യ്യൂദജന പ്രഭക്കം-സെബുലുണണ് പപ്രഭക്കശ 

നപ്ലാലി പ്രളക്കഠം 
ഏകി നിസെറ ബലമേകി നാഥനടിയാക്കു 
ചെയ്ൃയതുറപ്പിക നീ സതതം രം 

൬ 

ശ്രീ യേദറുശാലേമികുള്ള 
നിനു മന്മിരം നിമിത്തം അരച൪ നിനക്കു 

ഭയന്നു തിരുമുസ 

കാട്ടു കൊണ്ടുവരുമേശുവിന്നു ജയ- 
മേശുവിന്നു ജയമേശുവിന്നു ജയം രം 
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൬൮) സങ്കിത്തനം ൩0-൩൫ 

൯൩൧൯ ഖണ്ഡങ്ങള് 319 
൧ നീരോടയിലുള്ള വ൯ മൃഗത്തെയും കാളക്രടട്ടത്തെയും 

പാരം ഭത്സിക്കുക ജനങ്ങളാം പൈകിടാകുലോടും ക്രടെ 

൨ ആയ? വെടളിവാമ ങ്ങമുമായ്ക്കിന്നടി വണങ്ങുംവരെ 

നായകാ ചിതറിക്ക നീ പോരിലിക്ടുമുടമ ജനങ്ങളെ 

മിസ്രദേശത്തിത നിന്നുട൯ വരുമിങ്ങു മാടമ്പിമാരഫൊ 
ഖുശതില് വേഗമീശനില് തനെ കൈകളെ നീട്ടും നിണ്ണയം 

ര: ഭദേവദേവന്നു പാട്ടവി൯ നിങ്ങഠം ഭൂവിലുദം രാജ്വയങ്ങമെ. 

നാവിനാല് സ്മൂതിച്ചീശനെ കിത്തിചീട്ടവിനു നിങ്ങളെന്നുമെ 

൫ ആദിവാനങ്ങടെ വാനങ്ങളി൯ മേഖലെഴ്യന്നെടളന്നോനിതാ 
ഉഠറനാഭമായി തന്നുടെ തബ്ദും താന പുറപ്പെടീക്കുന്നഹോ 

൬ ശക്തിയുമിസ്രയേലിന്മേല് മഹാ പ്രാഭവവുമെന്നുള്ള 
നിത്യനാം സവ്ൃശക്തന്നു നിങ്ങഠം ശക്തിയെ കൊടുത്തിട്ടവിന൯ 

എൃ രംശനി൯ പവിശുദ്ധസ്ഥലങ്ങളിരനിന്നു നീ മാ ഭയജര൯ 
യിസ്ര്രാമയല് തന്നീശന് ജനത്തിന്നു ശക്തിയും ബലം നല്ലുന്നോ൯ 

രംശനാം നസറേശനെന്നു മന്ുഗ്രഹികുപ്പെട്ടവന്നു 

മാ ജയം ജയമെ ജയം ജയം ജയം യേശുനാമത്തിന്നു ജയം 

1 ഠന്പ്ന൩ഇ "75൦൨ 

യു 

പ്രഭാത ജാഗരണം 

൩൨൦൭ താരാട്ട് 

ഇമ്പമായയഭഭതെന്നുമെയതി-രാവിലെയി- 

ഞാനെല്ലാഭിനവും സ്വഗ്ലഭാഗൃമതാം [നിക്കു 

രം നി൯ സംസറ്റുത്തില് ജീവിച്ചിടാ൯ 

തന്നരുശക കൂവ 

൨. 

ഓരോരോ ദിനത്തില് 1ശാബ്ബതാ സമയം 

നേരായ് ഞാന് വിശുഭ്ധികരിക്ണം 

എന്നുമെ നിനക്കായ് 

ആദൃഫലമതു ശുഭ്ധമെഭില് സദാ 

പിണ്ഡവും ശുദ്ധമാകയാത ഇപ്പോഠം 
ആശീരവദിക്കെന്നെ 

൩ 

നിന്തിരുവചനം തന്നിലീ സമയം 
സന്തോഷമോടെ ധ്യാനിച്ചു നി൯ വി. 
ശുദ്ധഹിതമതു 

320 
അമ്പൂടള പിതാഭവ ! നി൯ സന്നിധി മഹാ 

ചം ശാബ്ബതാസ്വമയം ൭: തആരംഭസമയം. 

ഞാനറിഞ്ഞതിനെ ൭ ചയ്യതിന്നിനിക്കു 
ദാനഞ്ചെയ്ല, നിനു വാശത്തത്തിന്നാ_ 
ത്മാവിനെ ദിനവും 

ര 

രൃക്കരങ്ങളിരു ഞാ൯..എല്ലിചീടുന്നെന്നെ 
ശക്തി നല്ലക എ൯ മുറകളെ 
ഇന്നു ചെയ്തുതിന്നു 
രം ദിനമതില്ഞാ൯ക്രിസ്മവില്വസിപ്പാ൯, 
താതനേ നിന്നാത്മാവിനെ ഇപ്പോഠം 
നല്ലക നിറവായി 

൫ 

സവ്വശത്രുക്മെ ൪വെന്നിടുവതിന്നു 
ജീവനുള്ള വിശ്വാസം നല്രി ബ. 
ലപ്പെടുത്തുകെന്നെ 
എന്നുള്ളത്തിത നിണ്തൌറ 3മാ സമാധാനം 
ഇന്നു മുഴുവനും സദാ വാണ൯ൂ_ 
കൊണ്ട് ടേണമാമെ൯ 

3, വെന്നിട്ടുക  ജയികു. ദ. മാ: മഹാ. 
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൩൨൨൧ ഇുംഗ്ലാ -- ദ്വിപദങ്ങള് -- ഏകതാടം 32) 
൧ നിന്നാത്മാവിനുടെ വരമിനിക്കു നാഥാ 

തന്നീടെണം നി൯ വചനം ഗ്രഹിപ്പാ൯__ സദാ 

൨ ഞാനെന്നും രാവിലെ നി൯ വേദപ്രമാണത്തിത 
ധ്യാനിപ്പാ൯ യേശുമുമ്പിത വരേണമേ__നാഥാ 

൩. വേദം ഒൂലമായ്യി എന്നോടരുംം ചെയ്തതു 
മോദമായനുസ രിക്കേണമേ ഞാ൯__എല്ലാം 

ര നിന്തിരു വചനമതിതനിന്നു ഞാ൯ നിനെറ 
അന്ത്മില്ലാ സ്നേഹം രുചിക്കണ3മ__എന്നും 

൫ ഞാ൯ പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പാനായെന്നുളജിത നിന 
അമ്വേഴും വചനം സംഗ്രഹിമക്കണപസദാ 

൬ നിൻ വചനമാകുന്ന നിമ്മായപാലിനാല് 

ഞാ൯ വളരെണം രക്ഷയ്ക്കായ് ദിനവും__നന്നായ് 

൭ വിശ്വാസമതാല് ഞാനനുദിനം നിന്നുടെ 

വിലയേഠും വാശത്തങ്ങ പ്രാപിക്കണം __ഏററം 

൮ ക്രിസ്മൂവി൯ സമാധാനം എന്നില് വാണീട്ടവാ൯ 
നിത്യം ഞാ൯ സ്നേഹിക്കേണം നി൯ വചനം__നാഥാ 

൯ യേശുവിരെറ സ്വരൂപമോടു ദിനംപ്രതി 
എന്നെയന്ദരൂപനാ (യഠുക്കിടെ ണമേ-_നാഥാ 

& 

(ഹില് ൩ ൨൦ വ് 

ക്രിസ്കൂുവി൯ വാസത്തിന്നായി വാഞ്ചമ 

൩൨൨ പിഹാക് ഏകതാഒം 322, 
പുടി ൫ നിന്നിലെ വിശ്വാസത്താല് 

ലി എന്ന! രികമെ സഭാ 

രക്ഷകനേ ! എന്നില് വസിക്ക ജയിപ്പതിന്നു തുണചീടേ ണമേ 

ചരണങ്ങറഥം ൬ നിന്നെ മഹത്വപ്പെട. 
൧ നിന്നുടെ ജീവ൯ കൊട്ട തുുന്നതിനെന്മേല് സദാ 

ത്തന്നെ വിട്ടെ പ്രിയനേ ആത്മവരം ചൊരിക നിറവായി 
സേഫിചി ഞാന് നിന്നെയെന്നും 
സു യ ി ൭ എ൯ പ്രിയ രക്ഷകാ! നി൯ 

൨. ഏന്നെ മുട്ട്വനും ഞാ: ഇമ്പസ്വരം ഞാനെന്നും 
തന്നീടുന്നു നിനക്കു കേഠാക്കണം നി൯ വചനത്തിതനിന്നു 
എന്നേക്കും ഞാ൯ നിനക്കു സ്വന്തം 

യ ൮ സ്വശ്ശമാകുന്ന നിന് സം. 
ലെ (ന്ന 

ത്ത: ലി സഡ്ൂമതില് സദാ ഞാ൯ 
അ ജീവിച്ചിടാ൯ കൃപതന്നരുഗംക 
നീക്കെണമേ ഫുദയത്തില്നിന്നു റ. 

രം പഫ്ലന്നുടെ സ്വയജതു ൯ നിസെറ മാ സമാധാനം 
എനെറ ഹൃുദയമതില് നിന്നോട്ടക്ൂടെയഹോ 
വാഴണമേ ട്പ്രതിനിമികം. 

ക്രൂശികപ്പെട്ടിരികകേണമെന്നും 

ും പ്രതിനിമികം ച നിമിഷംതോദും. 
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ക്രിസ്തുവില് വസിക്കുന്നതു 

൩൨൩ ചെങ്മുരുട്ടി അടതാജചാഷ്ക്ക് 3243 

പല്ലപി ് 
എന പ്രിയനേശുവില് ഞാ൯ 
വസിക്കേണമേ എന്നും 

റ വി അനുപല്ലപവ 

കൊമ്പു മന്തിരിവട്ളിയിത-എന്നപോലെ 

ച്ചനരണങ്ങലം 

ക്രിസ്കുവൊന്നിച്ചഹോ 
മുത്യുപേററങ്ങുയിത്ത ഞാ൯ 

നിത്യവും തന കൃവയാര 

ജീവനില് വാഴ്ണാസ_ എസ 

൨ 

ദൈവഹിതമതു-സവ്യകാഷ്യുങ്ങളിലും ഞാ൯ 
ചെയ്കതിനെന്നെയവന്നു സമച്ല്ികു__ എ൯ 

സവ്ൃഭാരങ്ങളു.ം രക്ഷക൯ തോലതിലേററി 
സതതമവനില്.ഘഎണ്ണാശ്രയത്തോടെ__എ൯ 

ര 

കത്താവിനോട്ടഞാ൯ഏററവുമാനന്ദമോടെ 
നിതൃസംസഗ്ലത്തിത ജീവനം ചെയ്താ൯_ 

൫ 

ദൈവാത്മ ശക്തിയാല് ഞാ൯ 

നടത്തപ്പെടുന്നോനായ് 
ജീവവിശ്വാസമതിനാത ദിനംതോഠും__ 

1൦ 17ടടബ൦ ധ് 1൨൨1 

ക്രസ്മരവി൯ സന്നിധി 

൩൨൪: പത്തുവരാഭി 

പല്ലപി 

യേശുസന്നിധി 1മമ ഭാഗ്യം 

അനുപപല്ലുപി 

ക്ലേശം മാററി മഫാ സന്തോഷം ഏകുന്ന 

ചരണങ്ങഥം 

[ചെന്നെ 
ശുഭദ്ധാത്മാവനുദിനം എന്നുള്ളില് വസി 
പ്രാത്ഥിപ്പാ൯ പഠിപ്പിക്കുന്നേരമെപ്പോഴ്ചം 
അ്താരാന്തത്ങയരതത്ത്ത്തെ 

ച, 

എ൯പിതാവിനുടെ നിത മഹത്വമതിന്നു 

ഇമ്പഫലം വലരെ കായ്ക്കുതിന്നായി__ എ 

ചി 

ി 

അടതാജ ചായക്ക് 324. 

വം. 

ദൈവവചനമതില് ധൃാനിച്ചിട്ടപാനതി_ 
രാവിലേ ത൯ പാദം പ്രാപിക്കുന്നേരം 

൩ 

പാപത്താലശുഭ്ധനാ_യ്ീരും സമയമനൂ_ 
പേഫ്പദയമോടെ ഞാനണയുമ്പോഠം_ 

രം 

ലോകചിന്തകളാകും ഭറരച്യമടതിനാല് 
ആകുലപ്പെട്ട തള ന്നീടന്ന നേരം 

൫ [മ്പോഗം 
ദു?ഖങ്ങഠം ഹൃദയത്തെ മുററും തകത്തിട്ടു_ 
ഒക്കെയും സഫിച്ചിടാ൯ ശക്തി നല്ലയന്ന__ 



1/0 

൬ 

യാതൊരു സമയമെന്നന്ധതയതു മൂലം 
പാതയറിയാതെ ഞാ൯ വലയുമ്പോശ-_- 

൭ 
തക്കസമയമെല്ലാം മുട്ടം പ്രയാസവും ത൯ 
മക്കക്കു തീത്തുകൊടുത്ഭീട്ടന്നോരെ൯__ 

1ധ0൨ 

ക 
325 

പരസു -- അടതാജള ചായക്ക് 
സതൃവാനായ ദൈവം ത മക്കാ 

നിതൃപും സത്ൃയവാന്മാരായിരിപ്പാ൯ 
കാത്തിരുന്നീട്ടന്നു നിതൃം__-അതാര 

൩ ൨൭ 

സതൃത്തെ പാലിഷു ജീവിക്കെണം നാം | 

സാത്താനസതൃവാന൯ു തന്നേ-യവ൯ 

പുത്രരത്രെ നാം അസത്ൃം പഠറകീല് 

ചത്താലുമാ പേരിന്നയ്യോ മുക്ട 

പാത്രരാഷ്ീരരുതല്ലൊ പ്രിയരേ 

വേണം സത്ചമന്തരംഗേ-സഭാ 

1 വാണിയില്ും വൃത്തി തന്നിലും സതൃം 

കാണിക്കുന്നോരുടെ 

പാണീട്ടന്നെല്ലാ സമയവും നൂനം 

ധൈധ്യയമ്യായി സതൃം പറയ-ഘഎല്പാ 

കായ്യത്തിലും സത്യം പാലികെണം നാം 

ഉ ് യിയിത സതൃമൊഴഷിക്ട--സദാ 

പവ്ൃതംപോര സ്ഥിരമായ്ക്ില്ലതെന്തു 

നഷ്ടം നേരിട്ടാലുമയ്യോ- മഫാ- 

രിക്ഷൃുതയില് വീണുഴന്നാലുമി മാ- 

ശ്രേഷ്ടമാം തത്വം വിടാതെ-യങ്ങ.. 

നുഷ്ടിപ്പതിന്നായ് നമുക്കൊരുങ്ങീടാം 

ഗവ്വോടട നമ്മെയനേകം-ഭുക്ജൂ൪ 

നിങ്ന്ധമോടെ വള ഞ്ഞാലമയ്യൊ 

സവ്യജയത്തെ നല്ലന്നു-സത്യം 

ചൊല്വെ ജീവിപ്പതിന്നീ വഴി മുഖ്യം 

സത്ൃത്തിന്നായ്ക്യകു ജീവ൯_വഴി 

സതൃപും ജീവനുമായുട്മ യേശു 

ശദ്ധരെല്ലാരുമപ്പ്ട്റം--ചെയ്യൊ 

രത്തമപാതയിത നടന്നിടാം 

സത്യം നല്ലുന്നു ജയത്തെ-- 

[(] 

സ വാണ്ടി _ പാക്കു. 3൦ വൃത്തിടപ്രവൃത്തി. 

പാ, 1൨1൮൦ 

ചിത്തെ_ദൈവം | 

ന്ത്യ 

[ന്നോ 
ശത്രുവിനു പരീക്ഷയെ നേരെ വന്നിട്ട 
മാത്രയില് ജയം നല്ലി രക്ഷിച്ചീടടന്ന__ 

൯ 

മന്നിടമതിലെസെറ കഴ്ണ്റടഞ്ഞതി ൯ശേക്ഷ 

പൊന്നുലോകവാസത്തില് എന്നുംഏഎന്നേക്കു 

൩൨൬ 32 

ഭൈരവി -- അടതാദചായ്യ്ക് 

പി ൨. 

സതൃംചൊല്വാ൯ വരം തന്നരുഗ ദേവ; 

| അനുപ്പ്ലപി 

ക്രിസ്തനാമമെ_ടടത്തവരിലും 

। സത്ൃമെത്രയൊ ഒുല്ലഭം-- 

ച്രണങ്ങഥം 

 പഞ്ചന ചതിവെന്നിവര സൈന്പമായ് 

സഞ്ചരിക്കുന്നു നാട്ട നീളുവെ 

തഅഅഞ്മചിടാതതി ധൈധയ്യമായി്- സതൃം 

൨ 

| പ്യാജംകൊണ്ടോരോ കായ്യ്യത്ടം നേടുന്നു 

യോഗ്യരായ൨൪ തന്നെയെന്നല്ലൊ 

രാജൃക്കാര പുകക്ക്ിടുന്നു-- 

൩. 

ദുക്ൂസേനയെ നാട്ടിരനിന്നോടിക്കു 

സത്യമാം ദിവൃയ സൈന്വമിന്നോദരാ 
ചിത്തത്തിത നിരന്നിടട്ടെ__ 

സത്യ 

സത്യം 

ര 

അന്തരംഗത്തില് സതൃം വേണമല്ലോ 

അന്തദാഗെ ന വന്നു പാത്തീടിത 

സത്യൃമപ്പോഴ്ചണ്ടായ്ക്കരും-- 

൫ 

ഇത്തരം ജനം വഭ്ധിച്ച നാടെങ്ങും 

സത്യത്തെ ബലമായ്ക്കിടിച്ച വി 

സ്തീണ്ണമായ്യ്യുരന്നീടടെ--- 

ണ്ട 

സതൃതെ പ്രതി ജീവനെ വെച്ചോനേ 

സതം ചൊളളി ഞാനും മരിക്കുകില് 

ഉത്തമം മഹാ ഭാഗ്യമേ ; 

സത്ൃം 

സ്തം 

സത്വം 



ത്ത തള്ള നത്ത് ന്ത് 
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അനുസരണം 

൯൩.൨൭ ഇംഗ്ലീഷ് 327 ഖവപ്പ ജാവ] 328 
പല്ലപി 

അതിമഹത്തായ നിശ കല്ലനക൦_-ഞാ൯ 

അനുസരിപ്പാ൯ തുണയ്കു,ക പരനേ 

അനുപല്ലവ! 

ഇതു ശുഭമിഹപര-ങ്ങളില് നിജമെ 

അതിശയകൃപയന്ദസ രിച്ചവക്കെ 

ച്ചരണങ്ങഠ 

ച അനവധി, യാഗ കാഴ്ടകലെക്കാഠം 

അന്ദസരണം നിനക്കാഗ്രഫമെ 
മനുജരിന്നാത്മശരിരസുഖം 
മനപ്രിയത്തേ ടനുസരിച്ചവക്കാം-_- 

൨ രിരുസൃതനേശു നിന്തിരു ഹിതത്തെ 

തിക്ചെനുസരിച്ചതുപോലടിയാ൯ 

തിരുവടി പിന്തുടനനുദിനവും 

ചെയ്യതെന്നാനന്ദമാകണമേ-_ 

൯ 
൩ വിശുദ്ധനി ശതിരുഹിതംഅറിഞ്ഞിടടവാ_ | 

വേദത്തില് പ്രീതി വെചിടുന്നവക്കും 

ദിനംപ്രതി ധ്യാനം ചെയ്യിടുന്നവക്കും 
നിരന്തരം ശുഭം ജയം വരും ഫലമെ_. 

ര: അനുസരിപ്പവകുനുദിനം കൃപയും 
ആത്മികദാനവും ശുഭവരവും 

മനസ്സിന്നപേക്ഷകളതിശയമാം 
മഠദുപടികള.ം തരുന്നതു നിജമെ_ 

| 

| 
| 

| 
| 

| 
] 

| 
| 

൩ 

ര 

പല്ലപി 

നിനെറ ഹിതം പോലെയെന്നെ 
നിതൃം നടത്തിടെ ണമേ 

അനുപല്ലപി 

എന്െറ ഹിതം പോലെ അല്ലെ 
എ൯പിതാവേ യഫോറവേ__നിനെറ 

ചരണങ്ങഥം 
ഇമ്പമുല ജിവിതവും 
ഏറെ ധനം മാനങ്ങള്ടം 
തുമ്പമാറ സെരഖ്യൃങ്ങമും 
ചോദിക്കുന്നില്ലെ അടിയാന് ന 

നേരു നിരപ്പാം വഴിയൊ 
നീണ്ടനടയൊ കുടുതൊ 
പാരം കരഞ്ഞോടുന്നതൊ 
പാരിതിലും ഭാധൃങ്ങമെ 0 നി 

അന്ധകാരം ഭിതിക്കളാ 
അപ്പനെ പ്രകാശങ്ങളൊ 
എറ്റു നി! കല്ലിച്ചിടടന്നൊ 
എല്ലാം എനിക്കാശീവ്യാദം__ നി 

ഏതു ഗുണമെന്നറിപാ൯ 
ഇല്ല ജ്ഞാനമെന്നില് നാഥാ 

പി 
നീ തിരുനാമം നിമിത്തം 
നീതിമാഗ്ുത്തില് തിരിച്ച__ നി 

അഗ്നി മേഷര്തൂണുകളാര 

അടിയനെ ഏന്നും നടത്തി 

അനുദിനം ക്രടെ ഇരുന്നു 

അപ്പുനേ കടാക്ഷിക്കുകെ__ നി 

1277ല് 70 1൦ഗ്ിഴമി 

ഉ ണവ്വിന്നായി പ്രത്ഥന 

൩൨൯ നാഥനാമക്രിയ 

ജീവനാ ലകാ ' ജീവനായകു ! 

ജീവനററതാം സഭയില് ജീവന്മൃതുക 

ശുകതാഒം 329 

ൽ 

ചരണങഞ്ങഥറം 

ലോകമിതാ പാപംകൊണ്ടു 
നശിച്പോകുന്നേ__ംരം 

13, 



1/8 

ലോകമഹിമയിരു മുഴുകി 

മറന്നു ദൈവത്തെ 

൨ ലോകരി൯ രക്തത്തിന്നു 

ച്ൃമതലപ്പെട്ടോര- അയ്യോ 
ലോകമായയില്ത 

കിടന്നുറങ്ങുന്ന കക്ഷം 

൩൨ അന്തൃകല്ലനയനുസ- 

രിച്ചകൊള്ള വാന്. ഒരു 
ചിന്തപോലുമില്ല സഭ 

തന്നിലിന്നഹഫോ-_ 

ര. പെന്തെകോസ്മാത്മാവിനെ 

അയക്കു ദൈവമേ !_ംരം 

ചിന്തയററ ഞങ്ങളെ 
നിശ സാക്ഷമിയാക്കുക__ 

൫ ശക്തി വന്നീടടുമ്പോഗ ലോക 
യഠടുതികംവരെ-നി൯ 

സാക്ഷിയാകുമെന്നുരച-- 

പോലരുംക നി 

൬ ജീവയാവിയാല് കത്തിക്ക 

നിശ സഭയതിത_നാശ 

പാപിയ്ക്രായുള്ളം 

നീഠുന്ന ന്ന്നേഫതിയിനേ__ 

ടലഡിം 

സ്പ്വേ 

൩൨൨൩൨0 

നോന്ന്ധ, സ്വദ 

ജീവ 

ജീവ 

ജവ 

ലിവ 

ജീവ 

330 

മോഹനം - ഏകതാളം 

പല്ലപി 

യേശു രക്ഷിതാവിസ ശിഷ്യനായോനേ 1 

നി൯ക്രൂശിനെ എടടുത്തവനെയനുഗമിക്ക 

ചരണങ്ങഥം 

നിന്നെ നിതൃ1നാശെ 

നിന്നു വിണ്ടുകൊഠവാ൯ു 

തന്നെത്താ൯ തന്നോരു 

പ്രിയ രക്ഷിതാവിന്നു 

നിന്നുടെയ ലേഫ ൨ദേഹിയുമാത്മാവും 

മന്നില് നിനക്കു സവ്യം അഫ്ണിചിടുക 

കത്തുസന്നിധിയിര- നിന്നുടെ പ്രതിഷ്ട 

ഉത്തമഫ ദയത്തില്നിന്നു-വന്നീടുക്ില് 

നാനു
 ത്ത 

1. നാശെ ൭: നാശത്തിത. 

ത്യ ്ത്തു തന്തന
 

വിശുദ്ധമാകിടും-അഗ്നിയിറങ്ങി നി൯ 
അശുഭദ്ധത സകലവും ദഹഫിപ്പിച്ചിടും 

൨. 

യേശുവോടുക്രടെ- നിന്നുടെ സ്വയവും 
ക്രൃശികപ്പെട്ടിരിക്കുന്നെന്നെണ്ണ്ണുക സദാ 
വിശുദ്ധാത്മ ദാനവും അനുദിനം നീ 
വിശ്വാസത്താത.-പ്രാപികു പിതാവിങ്കരുനി 
നിങ്കട്്തുകളേശു-വിന്മേല് പതിപ്പാരനും 
തങ്കതനിന്നു നിനക്കു വേണ്ടുന്ന സവ്യവും 
ഓരോനിമികുവും .ലഭിച്ചീടുവാനും 
അരുമ രക്ഷക നിലാശ്രയിച്ട്ക 

൩. 

യേശുരക്ഷകനാം-സരത്ൃ ;ന്തിരിയില് 
വാസംചെയ്യകൊടളുക നീ നിമിഷംപ്രുതി 
വേദവചനത്തില്ത_ധ്യാനിക്ഷഫോരാത്രം 
ഏതുനേരവുമാത്മാവില് പ്രാര്ഥിചീടടക [യി 

ക്രിസ്തപിസെറ സ്നേഹ ാല്_നിബന്ധിതനാ। 
നിതൃപും പ്രയാസങ്ങളെ സഹിക്ടകൊണ്ടു | 
വിഥുദ്ധാത്മ ശക്തി -യതിര ദിനംതോറും 
യേശുവി.ല് പാപികളെ കൊണ്ടുവരിക 

ര്ധ 

ദാരിദ്ധം മാരോഗം ഭൂഃഖമെന്നിവയാര 

പാരം വലയുന്നവരെ ചെന്നു കാണുക 

ദൈവവചനമാം സത്യ സുവിശേഷം 

ഭൂവിലെങ്ങുമറിയിപ്പാ൯ പ്രയത്നം ചെയ്യു 

ദൈവമകുധക്കും ത-രാജൃത്തിന്നുംവേണ്ടി 

ജീവവിശ്വാസമോടെ നീ പ്രാത്ഥിഷ്ച സദാ 

അരകെട്ടിയും വിള_ക്കെരിഞ്ഞുമെന്നും നി൯ 

അരുമ നാഥ൯ വരവു കാത്തു നില്ൃകൂക. 

൩൨൧ 331 

ശങ്കരാഭരണം -- ചെമ്പട 

മത്സരിച്ചിടാതെ പാപീ-ദൈവ 

ഫായെ ഒരുനാളും ഭത്സിച്ചിടാതെ 

അനുപ്പ്ലവി 

മത്സരക്കാരെയനു- താലെ വന്നിടാ൯ 

വാത്സല്യമോടെ വിളിചിടടന്നു ദൈവം-- 
അന്നന്നത്തെ 

9, അഹോരാത്രം രാവും പകലുംം 
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൫ 

തിരുപിക്ടുമറിഞ്ഞു_ചോദിച്ചീടടുവാനായ് 

കരള ലിഞ്ഞക്താരിത വരെണംദൈവാത്മാ 

ചരണങ്ങഥം 

നൂററിരുപതാണ്ടോലം ദീദശിയാം നോ 
 ഫയെ ഭത്സനം ചെയഷ്യോര്__നൂ 

നീററിലാകെ മുങ്ങി ചത്തതക്ങോത്തയ്യ്യോ സു 

തേററത്താത വേഗം നീ_വൃഹായെ കേംകു | മനമൊത്തപ്പൊസ്കല൪ പ്രാരഥിച്ച നേരം 
ഘനമോടെ ദാനങ്ങഗ  അയച്ചപോലിന്നും 

൭ 
അയ്യോ നി വേഗം ചെവിക്കൊള്ളെണമെ 

! പൊയ്യുല്ലാത്മാവു തലരുന്നെങ്ങളില്__ 

ം 

സോദോം ഗോമോറായിതല് ലോത്തും_മഹാ 
ഖേദമോടെചൊന്നവാക്കുകളെല്ലാം_സോ_ 
ചാതകർ ദ്വേക്കിച്ചു മത്സരികുൂലം 

 നാശമാക്കി ദൈവം അഗ്നിഗന്ധകത്താല്__ [ ൮ 
കേശക്ണഥിപ്രാത്ഥന യേശുമ്ൂലം 

൩. 
ദുഃഖമോടടിയങ്ങഠം കുമ്പിടടന്നയ്യൊ__ 

്യൃദക്ുലം ഇന്നും ലോകെ-മഫാ 

ഖേദമോടോടിയലയുന്നു കഷ്ടം-_യ്യൂദ 
പാതക൪ഭദൈവളൂതരെല്ലാം ദേവേഷിചതാല് | ൩൩൩ 43 
ഏതും കരുണ ക്രടാതെ നശിക്കുന്നയ്യോ__ 

ആത്മാവേ നി ദൂതെല്ലാം ഞാ൯ ഇനി നി൯ തിരുമുഖ ശോഭയെ_ദിനംതോറും__. 
മത്സരിക്കാതെ കൈക്കൊണ്ടു നടപ്പാസ_ആ മേ കാണേണുമേ 
ആഭ്രതയോടെന്നിരു വന്നാവസിച്ചെന്നെ 

 ചേത്തു നിന് രക്ഷയ്കു, പാത്രനാകിട്ടുക_ ച്ചരണങ്ങഥം 

യേശുവേ നിന് തങ്കുഖം 
ആശ ദാസന്നേകുമേ_ദിനംതോടും_മേ 

൨ 

332. കണ്ടിട്ടമ്പോ മൂ.ണ്ടിനിക്കു 
ക്ട്രാല് -- അടതാജം വേണ്ടുപോളമാശ്രയം._ഭിനംതോഠും_മേ ൭ 

പച്ഛപി ൩൨ 
എന്നിലുണവ്പുണ്ടഫൊ നിന് പ്രാത്ഥിപ്പാ൯ പഠിപികു ൭ പ്പ പ്പ കണ്ണ്ില്നോക്കുന്നുടനെ_ദിനംതോഴും._മേ ദൈവാത്മാവേ ന! 

യാക്കോബി൯ ദൈവമേ ര. 

ഭാസ൯ ജീവിച്ചിട്ടമേ_ദിനംതോഠും_മേ 
ച്രണങഞ്ങറം ലം 

'പ്രാത്ഥനഷ്ക്രായ് ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണം ലു ചു ശക്തി എന്നില് പെരുകുന്നു നി കാത്ത ട്ടന്നെങ്ങശ നിസസന്നിധിതന്നില്__ ലം ം ശക്തിയേറുമാവിയാൽ ദിനംതോടും_മേ 
൨ 

ശുഷ്ണനിലം ജലം ദാഹിക്കംപോലെ 
ത്പരകൂപയ്ക്രായ് ഞങ്ങഗം ദാഹിക്കുന്നയ്യോ 

൬ 
ഉഭ്മമെന്നിത ജ്വലിച്ചിടടം നിന് 
ഉള്ളിസ സ്സറേഫമോത്തങ്ങു.-ദിനംതോഠും_മേ 

൩ 

മനമൊത്തു പ്രാത്ഥിചാരു കേടീടാമെന്നു 
കനിവോടെവാശത്തം തന്നവ൯ നീയെ 

൭ 

പാപസ്ലേഹം പരിതൃഭ്യിപ്പാ൯ 
പാപനാശ നഥനേ_ദിനംതോടറും_മേ 

രം 

യേശുവി൯ നാമത്തില് യാചിക്കും കൂപകഠം 
ലേശവും താമസിയാ_തരുധം ചെയ്തു 

൮ 
ദൈവസ്നേഹം പെരുകീട്ടവാ൯ 
ദൈവദാനമേകുകേ_ദിനംതോടും_മേ 
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ഇംഗ്ലീഷമട്ട് __. ആദിതാദം 

പല്ലപി ൩൨൪൩൭൫ 0: 

മനവേലനെ ദിനവും ഇംഗ്ലീഷ നം ആദതാദം 

മമ മനമേ സതി നി സതതം 
മനസ്സി൯ ശക്തിയഖിലം പല്ലവി 

ി 
കൊണ്ടീശനെ വാക്ക്രി പുകള്ക്ിടുക കൃപയേടും ദൈവപിതാപേ 

| 

| നിന്നടിയാരെ രക്ഷികെണമേ 
പകയേഠും വഞ്ചകപ്പേയി൯ 

൧ മഠന്നീടാതെര മനമേ പാപപരി്ക്ഷയിതനിന്നു ചെമ്മെ. 
കത്താവരുമു;പകാരമൊന്നുംം | 

ച്ചരണങ്ങഥം 

അരുളിട്ടന്നു | ചരനണനെങ്ടറം 
) ശാന്തിയുമവസ൩_ മന്ന | സപവ്വരോഗശാന്തയു ൭ അതിമോഫപാപമുണ്ടാക്കും 

തിനി | കാഴ്നയകഠം നോകിക്കാണാതിരിപ്പാന൯. 

നിന്നങ്ങു താ൯ വീണ്ടുകൊളളന്നു സദാ 
തവ ജീവനുമതേകി 

രൂപാന്തരശക്തി വരുത്രിടുന്നു__. മന്ദ | 

വൃകയോട്ട തൃല്യ ഭൂലോക 
മായയില് ആശ വെക്കാതിരിപ്പാ൯ 

൨ പരിഹാസം ട്ലൂക്ഷണം ല്യാജം 
“൩. മുടി ച്ചൂട്ടന്നവന൯ു നിന്നെ ഏഷണി വൃത്ഥവാക്കുമകററാ൯ 

തനു പ്രീതിപാത്സല്യം കരുണയാലം ഭയഭക്തിവാഞ്ചയില്ലാത്ത 

വിതറിട്്നു പരന് നന്മകഗ പ്രാത്ഥന ഉചരികാതിരിപ്പാ൯ 
വാരി തന്നിരുകൈകളാലും---- മനു 

൩ കൊടുടതാം ചിറഠിമ്പവും മോടി. 
യാശയും ദൂരെയകന്നുനില്ലാ൯ 
പക വഞ്ചകം ദയകേട്ട് 
അനിതിയും ചെറഠുമില്ലാതിരിപ്പാ൯ 

ര. പൂതുതാക്കപ്പെടു൦ ശക്തി 

അതാനറാഞ്ച൯പക്ഷി എന്നപോലെ 

കുതിപ്പോടെഴ്ന്നു മേല് 

മണ്ഡലം തന്നിലേറി വസിച്ച് ടാമേ_മന൯ു 

ദ: പ്ല പാപപാതക ക്രിയ. 

യാശയും നിങ്ങിപ്പോയിടണമേ 
തിരു മാ കൃപാകരത്താലെ. 
ന്നേരവയം കാത്തു പാലിക്കണമേ 

൫ പുഴ്ചുപോല് മലിനമോഫം 

തന്നിലിഴഞ്ഞു നീ കുഴഞ്ഞിടാതേ 

എഴ്ുന്നീവഠു തുമ്പിതുല്യം 

വഠന്നുയരേ വസിക്കാം നിരറമം- മനു 

വാത്സലൃസുതസ്ശേ! ണ ലവലേശം ക്ഷിണമെന്നയേ ൫ വ ശു, 

നിശ കത്തനിലത്ചന്ത ശക്തിയോടെ ൂലമിപ്രാത്ഥന കേഴകണമേ 

ദിവസേന സ്വശ്ശജീവി- ദയയോട്ട നിഷ്യബലഫഹീന 
] 

തമായതു സാഭ്ധൃമതെന്തു ഭാഗൃം ! മനു ദാസരെ കാത്തു രക്ഷികുണമേ 
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പല്ലപി 

അതിരാവിലെ തിരുസന്നിധി 

അണയുന്നൊരു സമയേ 

അതിയായി നിന്നെ സ്തൂതിപ്പാ൯ കൂപ 
അരുശകു യേശു പരനേ 

ച്ചരണങഞ്ങധാ 

രജനിയതിലടിയാനെ നീ ഥേ 
സുഖമായ് കാത്ത കൂപയ്ക്രായ് 
ഭജനീിയമാം തിരുനാമത്തി_ 
ന്നനന്തം സ്മൂതി മുഫത്വം__ അതി 

ഏഎവിടെല്ലാമീ നിശയില് മൃതി ൭, 
നടന്നിട്ടുണ്ടു പരനേ 
അവയിന്നെന്നെ പരിപാലിച്ച 
കൂപയ്യ്യായി സ്മൃതി നിനക്േ__ ലി മി 

നെട്ടവിപ്പിട്ട കരഞ്ഞീടുന്നു ൩ 
വല മതൃരിസമയെ 
അടിയന്നുഭജില് കുതുകം തന്ന 
കൂപയ്ക്യായ് സ്മൃതി നിനകേ__ അതി 

കിടക്കയില് വെച്ചരിയാം സാത്താ_ രം 
നടടക്കാതിരിപ്പതിനെന൯ു 
അടുക്കൽ ട്ടൂുതഗണ്ടത്തെ കാവ_ 
ലണബൈച്ച കുപയനല്ലം-_ അതി 

ഉറക്കത്തിനു സുഖവും തന്നെ_ ൫ 
ന്നരികെ നിന കൃപയാല് 
ഭറങ്ങാതെന്നെ ബലമായി കാത്ത 
തിരുമേനിക്കു മഹത്വം__ അതി 

അരുണ൯ ഉദിച്യയന്റിക്ഷിതി_ 
ന്ന ടൂതിയാരു വിലങ്ങിട്ടു ംപോത | 

പരനേയെന്െറയകമേ 
വെളി_ 

വരുശക തിരുക്ൂപയാല്__ 
അതി 
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ഡപ്പാ -- മുറിയടന്ത 

പല്ലപി 
പരനേ തിരുമുഖ ശോഭയി൯ 
കതിരെന്നുടെ ഫൂദയെ 

നിറവാ൯ കൃരപയരുലേ ണെമീ- 

ദിപസാരംഭസമയെ 

ചനയണങ്ങഥം 

ഇരുളി൯ബലമഖിലം മമ 
നികടെനിന്നക്ങൊഴിപാ൯ 

പരമാനന്ദ ജയകാന്തിയെ൯ 

മനതാര് ൭.അ പൊഷ]ിവാ ൯൩. പര 

വൂ൧ ജി വനി൯ വഷിയേ മമ 

ചരണുങ്ങളിന്നുലപ്പാ൯ 

അതിശോഭിത കരുണാഷഘന_ 

മിഹ മാം വഴി നടത്താ൯__. പത 

ഷ്കുദയെ തിരുകരമേകിഷ 

പരമാമൃത ജീവപ൯ 
പ്രതിപാസരം വലന്നേഠറവും 

ബലയുക്തമായ് ഭവപിപ്പാ൯__ 

പരമാവിയി൯ തിരുജിവനിന൯ 

മുള യിയെന്നിരല് വള ന്ി_ 
ട്ടരിസഞ്ചയ നട്ടുവിത നിനെറ 

ഗുണശക്തികഠം വിലങ്ങാ൯__ 

മരണംവരെ സമരാങ്കണ-- 

മുതിര ഞാ൯ നിലനിന്നി- 

ടുമഡയചെഡ്യെസൈറ നില കാക്കുവാ൯ 
തവ സാക്ഷിയായിരിപ്പാ൯_ പര 

അമിതാനന്ദ സുഖ്ധശോഭന 
നിലയേ വന്നങ്ങണവാസ൯ 

അവിടെന്നുടെ പ്രിയനോടൊത്തു 
യുഗകാലങ്ങശ വസിപ്പാ൯൩_ പര 
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ആനന്ദഭൈരവി -_- ആദിതാദം 

പല്ലപി 
സൂതിചീടുന്നു ഞാനെന് പിതാവിനെ 
പോയരാവിലെ നന്മയ്ക്കായ് 
സ്മതിച്ചീടുന്നു ഞാനെ൯ പിതാവിനെ 

അനുപല്പപി 
ഹുദയത്തില്നിന്നു ഈ ദിനാരംഭത്തില് 
ഉദിച്ചപൊങ്ങുന്ന നന്മിയോടട ക്രടെ-.സ്മതി 

ചരണങ്ങറം 

൧ രാവിൽ ഞാനെന്െറ നിദ്രയില് 

൩ 

ആയ പിന അനേകം ആമ്ു.കഠം 
ജീവന് വിട്ടിഹ ലോകത്തില്നിന്നു 
എന്നെ വ൯കൂൃപയാലവസ 
ഭൂവില് ഇന്നാഠവരെ 
ക്ഷേമമായി ത൯തിരു 

1,110 11716 

സന്ധ്യാകിത്തനങ്ങള് 

൩൨൩൨൯ 339൩ 

ഇംഗ്ലിഷ് __ ആദിതാജം 

പല്ലപി 
ഇന്നു പകല് മുഴുവസ൯ 

| 
| രം 

കരുണയോടെന്നെ സൂക്ഷിച്ചചനേ :। 
നന്ദിയോടെ തിരുനാമത്തിന്നു 

സദാ വന്ദനം ഷെയഴ്യീഴുന്നേ൯ 

ചരണങഞ്ങഥം 

൧ അന്നവസ്ത്രാ ദികമു.ം 

സുഖം ബലമെന്നിവകഠം സമസ്തം 

തന്നടിയാനെ നിത്ൃം 
പോഠറീട്ടന്ന ഉന്നതന് നീ പരനേ 

ൽ 

മന്നിടം തന്നിലിന്നും 

പലജനം ഖിന്നരായ്യേപീടുമ്പോശ 
നിന്നടിയാനു സുഖം 

തന്ന കൃപ വന്ദനീയം പരനേ--- ഇ | 

൬ 

കാവലിത സ്കക്ഷ്മിച്ച 
താനെത്ര നല്ലവ൯൨. സ്ക 

പ്യാധികരോഗങ്ങംംഎന്നിവകളാ 
ഈ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയില് 
ബാധിതരായവ൪ ഉണ്ടസംഖ്യം പേ 
മററു നാനാവിധത്തിലു- 

ഭാധികഠം കക്ടനക്ടങ്ങളു മെന്നിെ 
ഭൂതലെ ഭദ്രമായന്നെ 
സ്മക്ക്മിച്ചതാല്__. തൂ 

മേദിനിതന്നിലുള്ളെ൯ പ്രവൃത്തിക്കാ 
ജീവശക്തികഠം തന്നു 
ഇദദാസനെ ഇതോളം പാലിച്ചത 

മഹാസ്നറേഹത്തിന്നായെ൯ 
താതനാം ദൈവത്തെ 

സാമോദം വാക്ക്രി പ്ര- 
ഭാതെ ത൯പാദം വണെങ്ങി 

ഇന്നേരത്രില്__ ് 

തെറഠുകുററങ്ങളെ ന്നില് 
വന്നതളവററ നിനെറ കൃപയാല് 

മുറഠും ക്ഷമിക്കണമേ 
അടിയനെളറഠു'സ്നേഹിപ്പവനേ-- 

എ൯ കരുണേശനുടെ 

ബലമെെഴ്ടം തങ്കകനാമമെനിക്ക 
സജേ.തപട്ടണമാം 

അതിലഹം ശങ്കയെന്നയേ വസിക്കും 

വല്ലഭസ നി യുറങ്കാതെ [൦ 

നിന്നെന്നെനല്ലപോല്കാത്തിടുമ്പോ 
ഇല്ല രിപൃഗണങ്ങമഥംക്ക- 

ധികാരമല്ലല് പെടുത്രീിടുവാ൯- ടൂ 

ശാന്തതയോട്ട് കത്താ തിരു. 

മമ്പില് ചന്തമായിന്നുറങ്ങി 

സന്തോഷമോട്ടണരേണം 

ഞാനതിരുകാന്തികണ്ടുല്ലസിപ്പാ൯- ഇ 
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൩൧0 മു4ൂ(0|൨ ഭൂതലേയുദിച്ചയന്ന സൂയ്യ- 
ശോഭ പോയ്യറഞ്ഞീട്ടന്നു 

ബലഹരി-ആദിതാജളം നീതിസ്മയ്യനെ മോദമോടക. 
ക എല്ലം ്ി്ത് താരില് നീയുദിക്കേണമേ__ ക 

നന്നായന്മഗ്രഫിച്ച ൨ കേശാദി പാദം സ്വയവും ഭരി 
മന്നവാ സ്മൃതി നിന ചീടെണം പരിശുഭ്ധനേ 
കെന്നേക്കും ചെഷ്മിടടന്നേത ദാസന് നി൯ തിരുസന്നിധിയി൯പ്ര- 

൨ സവ്ൃശക്തിയുള്ള കാശത്തില് വസിച്ചീടുവാ൯__ ക 

നിനു ചിറകിനശുകീഴടിയനെ 

സവ്വനേരവും രാജ 
൪: നിദ്രയിര നി൯ ചിറകി൯കീഴെന്നെ 

രാജനേ കാത്തുകൊമക യ്; 
രാത്രി ഷഴ്ചവന്നാവിയാലെന്നെ 

൩. ഈ ഭിപസം ഞാന് ചെയ്യൂ ശത്രു വിതനിന്നു കാക്കുകേ-__ കു 
ദോഷമാകവെ നിന്െറ 
പ്രീതിയേറും മകനെ ൫൭ രാത്രി ഞാനെ൯ കിടക്കയില് പ്രാണ. 

നാഥനേ വേദവാക്ൃങ്ങഗം ഓത്തു ക്ഷമിക്ക ദേവാ! 
ഓത്തു ധ്യാനിച്ച മോദമായ് പ്രാത്ഥി_ രം ഇന്നു ഞാന്രറങ്ങും മു 

വ൩ന മനസ്സാക്ഷി പാന ്ു 
നിന്നോട്ടം ജനത്തോട്ട.. ൬ ൭ , (പ്രാണനായകനേശുവേ നീയീ 
മുണ്ടാവാ൯ തുണയ്ക്കു നീ 4 രാത്രിയില് എഴ്ടുന്നെട്ജിയാല് 

൫ മരണും നിമ്മലശയ്യാ. ആനന്ദത്തോടെ ദാസനും ഏതി. 
ശയനനിദയമായി രേല്ലകൂവാ൯ തുണദഘ്യ്യേണമേ-- ക 
മലാന; ൭ ഇന്നു രാത്രിയില് എസെറ ജീവനെ 

പഠപ്പിക്ക നീയെട്ടത്തിട്ടുകിത പിഭോ ! 
൬ കാഫലഫഥ്വനി കേട്ട നിന്നില് ഞാ൯ നിദ്രകൊണ്ടുപിശ്രമി- 

വേഗം നി൯ മഹത്വത്തെ ചീടടവാ൯ കൂവ നല്ല,കേ_ ി 
കാണ്മാ൯ ഞാന് കൊതിക്കുന്നു 
കരുണാവാരിധേ ദേവാ! ു 

൩൨ 342, 
മ്പരാഥ 34] ക്യാല് -- ആദിതാളം 

ലം പല്ലപി കഴ്ന്നാടകം -- ധനാശി ടാ 
ദൈവതാത പുത്ര നത 

ഏുകതാജം പാവനാവിയെ നമൊ 

പച്ഛപി അനുപല്ലപി 
കത്മമനയിപ്പകലിലെന്നെ നീ കേവലം വിശുദ്ധിയില് 
കാവല് ചെഴഷുതിമോദമായ് മേവും സവ്വ വല്ലഭാ. ദൈവ 
ചേത്തണഷ നി൯ പാദത്തിലായ_ 
തോത്തടി പണിയുന്നു ഞാ൯ ൭ ണണങ്ള്ട്ടെ 

൧ ദൈവമേ വരേണമേ 

ഫരണങ്ദറം രം 1വിധേയ൪$ മദ്ധ്യ നിന ൧ പക്കികഠം ക്രടണഞ്ഞുകൊണ്ടെപ 
നിദയമായ് വസിക്കുംപോൽ 
പക്ഷമോടെസെറ രക്ഷകാ തപ 

[1] വക്ഷസ്സിലണതഞ്ഞീടുന്നേ൯__ ക 1, വിധേയ൪  ഭാസന്മാ൪. 

ആവിയെ അരുമൂകെ 
ദൈവസ്ലോത്രം ചെയ്യുവാൻ ദൈവ 
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൩൪൩ 

ി 

രം വകലീല് ഞങ്ങളെ. 
സ്വഖചരാ നി കാത്തതാരഅ 

ഉഠഏ തിങ്ങി നി൯ സ്മൃതി 
ഇപ്പോഗ ഞങ്ങഗം ചെയ്യുന്നു ദൈവ 

സന്ധൃയി൯ വിലക്കിതാ 
ഉന്തിമാഠഠിടുടന്നിരുംം 
നിന്തിരു പ്രസന്നത 

ടമ 01 വ 

[പ ആടുകഠംക്കിടയനേ 
ക്രടിരുന്നു കാക്കണോ 

ഗാഡ്ധമായ നിദ്രയിത 
കൂടെ നിന്നെ കാട്ടകെ__ ദൈ 

രാത്രി തന്നിരു നിത്യമാം 

നിദ്രയില് പതിക്കിലൊ 
ഭക്തരി൯ ഉയിപ്പുനാശം 

1സ്വാന്ത മാലകറഠുകെ___ ദൈവ കാത്തു മാവ്യിത മേവണം-_- ദൈ 

ഇന്നു ചെയു പാവങ്ങഠം മൂ“ഖിത രോഗികമെ 
ഒന്നിടാതെ പോക്കുകെ ഒക്കെയുമീരാത്രിയില് 
മന്നനേശുവിനുടെ ഉഗംക്കനിഞ്ഞു ശാന്തിയില് 
പൊന്നു ചോരമൂലമായ്__. ദൈവ കാക്കണേ ദയാനിേ__ ദൈ 

ഞങ്ങശ നി൯ യശസ്സിനായി നാമെ ഞങ്ങ രാവിലെ 
ഇണ്ട ചെഡൃതാകവെ നന്ദിയോട്ടണന്ന നി൯ 
ഭംഗിയാക്കി വാഴ്ചകെ നാമത്തിന്നു ദൈവമേ 
മംഗലാ ദയാലു൨േ__ ദൈവ നര സ്മൃതി ചെയ്യാനരുഗ_ ദൈ 

ല് സ്മോത്രഗിതങ്ങള്ശ 
പല്പപി 343 

യേശു മഹോന്നതനേ നിനക്കു 
സ്നോത്രമുണ്ടാകയെന്നേക്കുമാമേ൯ 

പപചരണങ്ങഥം 

നീചരാം ഞങ്ങളെ വീണ്ടിട്ടവാ൯ 
വാനലോകം വെടിഞ്ഞോടിവന്നു 

താണു നരാകൃതി പണ്ടതിനെ 
കാണുവാന൯ നീ കൃപ ചെയ്യണമേ. 

വാനസേനാദികളി൯ സ്മൂതിയും 
ആനന്ദമാം സ്വഗ്ലൂഭാഗ്ൃമതും 

ഫീനരായിട്ടമീ ഞങ്ങളുടെ 
” ഈനമകറഠുവാനായ് വെടിഞ്ഞോ.-- 

ഭൂതലം ച്ചറഠി നീ സഞ്ചരിഷ 
പാപികലെയരികെ വിളിച്ച 
നീതിയിനുമാഗ്ടുമെല്ലാമുരു 
വേദനയേററവും നി സഹി യേ 

പാപനിപാരണനായ നിഗ്മേര 
ി 

പാപമശേഷവുമേറഠകൊണ്ടു 

1. സ്വാന്തമാല് ൭. ഫുദയത്തിലെ കഠകധം. | 

പാപബലിക്ക നി൯ ചോര ചിന്തി 

പാരിന്മഭ്ധെ മരത്തില് മരിച്ച. യ%േ 

ഈയുപകാരമെനെറ മനസ്സ്റിത 

രാപ്പകലോത്തു നിന്നോടണഞ്ഞു 
ലോകയിമ്പങ്ങളെ തള്ളീടുവാ൯ 

നീ കൃപ ചെയ്തു, ദിനംപ്രതി മ_യേ 

൮ രാര 34 

ഇംഗ്ലിഷ് __ ആദിതാഒം 

പല്പപ 
൨ന്മനം യേശുപരാ : നിനക്കെന്നും 
വന്ദനം യേശുപരാ ! 
വന്ദനം ചെയ്യുന്നു നിന്നടിയാ൪ 

തിരു നാമത്തിന്നാദരവായ് 

ചചരണങ്ങഥം 

ഇന്നു നി൯സന്നിധിയിത 
അടിയക്കു_വന്നുചേരുവതിന്നായ് 
തന്ന നിന്നുന്നതമാം 
കൃപയ്യുഭി_പന്ദനം ചെയ്യിടുന്നേ-- ൨ 



സ്ഷോത്രഗിതത്ങറ്ം 150 

നി൯ അധിരമതിനാര 

പ്രതിഷ്ഠിച്ച ജീവപുതുവഷിയായ് 

നിന്നടിയാക്ക പിതാ- 

വി൯ സന്നിധൌ_വന്നിടാമെ സതതം 

ഇത്ര മഹത്വ: ജല 
പദവിയെ-ഇപ്പഴ്ചക്കഗക്കരുളഠ൯ 
പാത്രതയേതുമില്ലാ 
നിന്െറ കൃപ-യെത്രവിചിത്രമഹൊ-- 

വാനദ്യുതഗണങ്ങശ 

മനോഫര_ഗാനങ്ങലാത സതതം 

ഉനമെന്നേ। പുകഷ്ണ്ടി 
സ്മൃതിക്കുന്ന-വാനവനേ നിനക്ക് വ 

മുന്നരിര മന്നവന് നി 
മനുകുല_ത്തിന്നു രക്ഷാകര൯ നി 
മിന്നും (പ്രടാവമുള്ലോ൯ 

പിതാവിന്നു_സന്നിഭ൯ നിയല്ലയോ__ 

നീയൊഴികെ ഞങ്ങഠംക്കു 
സുരലോകെ-യാരുള്ള ജീവനാഥാ ! 
നിയൊഷികെയിഹത്തിരു 
മററാരു.മില്ലാഗ്രഹിപ്പാ൯പരേ_ 

൫൧4൫ 345 

രാഗം ഹാരിഷ് 
കത്താവിനെ നാം സ്തൂതിക്ക 
ഹേ ദൈവമകുളേ ! 

സന്തോഷത്തില് നാം അഫ്ലിക്ക 
സ്യതോത്രത്തി൯ ബലിയെ 

നാംസ്ലോത്രം-സ്ലോത്രം- സ്നോത്രംകഴിക്ക 

സ്നോത്രം-സ്ലോത്രം-നാം സ്ലോത്രംക്ഷിക്ക 

വിശുഭ്ധ സ്റനറേഹബന്ധത്താര 
കരേ ശരീരമായ് 
നാം ചേകുപ്പെട്ടതാകയാത 
ചേരുവി൯ സ്മൂതികായി-- 

പിതാവു ഏകജാതനെ 
നമുക്ക തന്നല്ലോ 
ഹാ സ്റ്റേഹത്തി൯ അഗാധമേ 

നിന്നെ ആരായാമോ 4__ 

നാം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കലായ് 
വിളിച്ചപേക്ഷിപ്പാ൯ 

തന൯ ആത്മാവെ അച്ചാരമായ് 

നമുക്കു നല്കി താ൯__- 

ഒ൪ ഏദസതോട്ടംപോലിതാ 
ത൯ വ ചനങ്ങശ ആം 

വിശിക്യൂഫലം സവ്വിഭാ 

! ഇക്ടംപോതല് ഭക്ഷമിക്കാം-- 

൬ ഈലോകത്തി൯ ചിന്താക്ുലം 

ദൈവാശ്രിതക്കില്ലാ 
| തസ പൈതങ്ങളി൯ ആവശ്യം 

| താ൯ കരുതും സഭാ-- 

൭ കത്താവി൯ നാമം നീമിത്തം 
അനേക കക്ഷവും 

നേരിട്ടുമ്പോഴ്ചം ധന്യ൪ നാം 

ഇല്ലൊരു നക്ടവും--- 

൮ ഈ വിതെക്കുന്ന കാലം നാം 
ചിലപ്പോഠം കരയും 
പിതാവോ കണ്ണൂനീരെല്ലാം 
തുടഷ്യകലയും--- 

൯ ത൯ നിതൃരാജ്യം നല്ല,വാ൯ 
പിതാവിന്നിക്ടുമായ് 
ത൯മുഖത്തിനു മുമ്പാകെ താ൯ 
നിത്തും ത൯ സ്മൃതിക്കായ്--- 
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കണ്ഠാററക -- ആദതാടഒം 
സ് 

പലവ: 
ടെ 

 സ്ലോത്രമനന്തം-സ്യോത്ൂമനന്തം-സവ്വ- 
നി 

 കത്തനി൯നാമത്തിനെന്നും-സ്യോത്രമനന്തം 

ചരണങ്ങധം 
൧ നിതൃദൈവമേ! 

സതൃനാഥനേ !_നിന്ന_ 
പത്ൃതയി൯_ദത്രിനായി 
സ്ലോത്രമനന്തം--- 

൨ മു൯നിയമിത. 
വൃന്മമതില് നീയെന്നെ 
മുന നിയമിചെന്നതിനാത 

സ്തോത്രമനന്തം--- 

| ൩ ആദിപിതാവിര 

ഫാ മുതനായ-എസെറ 
| ജീവനിന്നുയിഫ്ണി നായി 

സ്യോത്രമനന്തം-_ 
1 

രം തനു ജഡമായ വൃതു 

വണ്ണുവഷിയായി-സ്വറ്റൊെ 

എന്നെയുമിരുത്തിയതാരു ടൂ 
സ്യതോത്രമനന്തം--- 



ടമ ൨൧൦ സ്ന 

ശുദ്ധമാം നിലയില് 
നിതൃജീപനി_ ചിന്നും 
കാത്ത നിന് കൃപയ്യു, വേണ്ടി 
സ്ലോത്രമനന്തം 

നിന്നുടെ തിരു 
സന്നിധിദൂലം_ഇപ്പോഠം 
എന്നെ നീ ശുദ്ധീകരിക 
സ്ലോത്രമനന്തം__ 
നിന്നുടെ ബലമെന്നിരല് 
തന്നരുളി നിൻ ജീപ 
സന്നിധിയില് കാത്തുകൊഠം നീ 
സ്നോത്രമനന്തം__ 

നിനകൂൃപയില് ഞാ_നെ൯ 
ദുതിയോള.ം-നില്ലാ_ 
നെന്നെ നീയാശീവ്യദിക 
സ്ലോത്രമനന്തം__ 

തന് ഹിതംപോലെ 
സവ്വവും ചെയ്യും നിതയ 
മന്നവനേ നിയ ക്ലപയ്ക്രായ് 
സ്യോത്രമനന്തം__ 

ഉന്നതമായ 
നിന്നുടെ നാമം_സവ്ൃ 
സന്നുതമായ് ഭപികുട്ടെ 
സ്നോത്രമനന്തം__ 

ൽ ക്യ ന അയം... അകം 

൩൪൪൭ 

അമിര്കല്യാണി] -- ആദിതാളം 

പച്ചപി 
സ്ലോത്രം ശ്രി മനുവേലനേ ! 
മമ ജീവനേ ! മഫേശനേ! 

ചരണങ്ങാം 

൭ പാത്തലത്തി൯_പരിശ്രയമായ് 
പാരില് വന്ന നാഥനേ ! 
മമ ജീവനേ_മഫേശ൩നേ__ സ്ലോത്രം 

൨ ആദിപിതഃ-പോതിയതാ_ 
മാദിവേദനാഭദമേ_മമ__ 

൩ മാനവസ്വമ്മാനിതനേ 
മാനനീയരൂപചനേ_മമ__ 

ര സാദരമാ-ദൂതഗണം 
ഗീതംപാടി വാക്ക്രിട്ടം_മമ__. 

347൭ 

൫ ജിവകൂപാ-ജലം ചൊരിയും 
ജി൨സാരമേഘമേ_മമ__ 

൬ സ്വന്തരക്തം_ചിന്തിയെന്നെ 
ഫന്ത വിണ്ടെടടത്തതാല്_മമ__ 

൭ മത്ചജനാം_ളൂതൃനു നിന് 
നിതൃജീവനേകിയ_മമ__ 

൮ രാജസുതാ-പ്യജിതനേ ! 
രാജരാജനേശുവേ_മമ__ 

ന് താവകമാം--നാമമഹോ 

ഭാവനീയമാം സദാ_മമ__ 

൩൧൮ 34 

മലയാമി -- അടതാഒം 

ചുപീ പച്പഛവ 

സ്യലോത്രം ചെയ്യം ഞാനെന്നും_രക്ഷിതാവെ: 
മാത്രം പാഴ്ണ്ണും ഞാനിന്നും 

അനുപല്ലവി 

പാത്രഫീനനാമീ-ചെടളാമടിയനെ 
പാത്ഥിവനേ എന്നെ-ചേത്തക്ഛപയ്മ്രായി--. 

ചരണെങ്ങഥം 

മന്ന൯ ദാവീദിശ സുതനേ 
വന്നുദിച്ച മന്നനാം മാന്ദവേലാ 
സന്നാഫമോട്ടെന്നും 
സന്നിധൌ പാട്ടവാ൯ 
ഉന്നതനേയെന്നെ 
നിന്നിലായ് കാക്കേണം__ സ്പ്ോത്രം 

അതിശയമുള്ളവനേ 
അതിരറ൨_അനുഗ്രഫവാരിധിയേ 
അധിപനാം യേശുവേ 
അഖിലേശനന്ദനാ 
അഖിക൭൪രനായകനേ 

അഖിലാണ്ഡ കത്താ൨േ_സ്യോത്രം 

അടിയനെ വിണ്ടവനേ 
അടിമയെ മോടിയില് തീത്തവനേ 

ജഡത്തില് കുടികൊള്ളും 
അടിയാനെ നിന്നുടെ 
കൊടികിഴില് നാഠതോടും 
ഭയഡ്യത്തോട്ട കാക്കേണം--- സ്ലോര്രേം 



൩൪൯ 

മാത്ര 

൩൭0 

ന്ത് ആത്ത അറ് 

340 

തോടി _- ആദീതാജം 

പല്ലപി 

സ്ലോത്രമെന്നേശുപരാ- _നിനദമത്തെ 

ത്രം പുകക്തൂന്നു ഞാസ 

ചരണഞ്ഞങറം 

ആത്തികമ തീത്തെന്നെ 

ചേത്തീട്ടവാനായി 
പാത്തലം തന്നില് വന്ന 

കത്താവിനെ മാത്രം റുകൂ ന്നുഞാ൯ 

ജീി൨നെ നിയെനി- 

കകായ്യെടിഞ്ഞെന്നുടെ 

ജിവനെ വിണ്ടതിനെ 
നിനക്ട് നി൯- നാമം പുകത്ൂന്നഞാ൯ 

പാവനലോകെയെ൯ 
ജിവനെയും കൊണ്ടു 
രാപ്പകൽ വാണിട്ടന്ന [്ഞാ൯ 
സവ്വേശാ നി൯-നാമം പുകള്കന്നു 

ജീവനെ നീയെന്നില് 

രാപ്പകരു നല്ലി നില് 
ആവിയില് കാത്തീടുന്ന [ഞാന് | 
കൃപാലോ നി൯_നാമം പുകള്കന്നു 

താതസൂതാത്മന_ 

നാരതവും സ്തൂതി 
നിതിയിന് സ്തഷ്യയനേ നീ! സദാ 
പ്രകാശമായ -വാണിട്ടകെന്നിര 

350 
കണ്ണാറവിക ക ആദിതാളം 

പല്ലപി 
സ്നോത്രമേശുവേ ! 
സ്നോത്രമേശുവേ !_നിന്നെ 
മാത്രം നന്മിയേ ടെയെന്നും 

വാക്ക്രിപാട്ടം ഞാ൯ 

ചനനെങ്ങറം 
രാസനാമെസെറ 

നാശമക്ററാ൯_-നര_. 

വേഷാമായവതരിച്ച 
ദൈവജാതനേ !__ 

സ്നോത്രഗിതങ്ങറ്ഠ 

൫. 

൬ 

| 

| 

'_ ജീവനാഥനേ.-- 

൫ 

൩൫൧ 

ഗുല്റോജള.. -- 

160 

പാപത്തിന്നുടെ ” 

ശാപശിക്ഷയാ:-ദൈവ 

കോപഅരിയില് വെന്തെരിഞ്ഞ 
സ്ലോത്ര 

ശത്രുവാമെന്നെ നി൯ 
പുത്രനാക്കുവാ൯-എന്നില് 
ചേത്ത നിന് കൃപയ്യുനന്ത 

സ്നോത്രമേശുവേ സ്യോത്ര 

ആത്തികഠം തീത്ത 

കരു_ണൊ സമദ്രമേ_നിന്നെ 
സ്തോത്രം ചെയ്കതാനെന്നെയെന്നും 

പാത്രനാക്കുകാ-_ സ്ലോത്ര 

ജിീവനാഥനേ ! 

ദേവനന്ദനാ _നിനെറ 

ജീവനെന്നിത തന്നതിന്നായി 

സ്നോത്രമേശുവേ-- 

നാശലോക രില് 

ദാസനാമെന്നെ-സല്പപ്ര- 

കാശമായ് നടത്ിടേണ_ 

മേശുനാഥനേ __ 

സ്നോത്ര 

സ്തോത്ര 

351 

ആദിതാജം 

പളപി ക 

യേശുനാഥാ ! നിശ കലപയ്ക്ായി 
ി 

സ്യോത്രമെന്നേക്കും 

അനുപല്ലപി 

 ജശനേ നി൯ നാമമെെറ ക്ലേശമകറഠും 

ചരണങ്ങഥം 

നാശമയനായോരെന്നില് 

ജീവനരുലാ൯-വ൯ 
ക്രൂശിനെ സഹിച്ചപ- 

മാനം വഹിചോരു. യ്യേശു 

പാവനമാം നീതിയില് ഞാ_ 

നെന്നുമിരിപ്പാ൯-നിസെറ 
ജീവനിലൊരംശമിനി_ 
കേകിയതിന്യ്യൂല് യേശു 

നിന് ഫുദയം തന്നിലെന്നെ 
മു൯ കുഠിച്ചപ്പോഠം 
എന ജനനം തന്നെയും ഞാ. ൭ 
നന്നറിഞ്ഞില്ലെ__ യേശു 



1൦ ട03ദടെ റ 

ത൯ ജഡശര്രമരണം 

നിമിത്തം ന്, 

നി൯ പിതാവോടെന്നെ 
നിരപ്പിച്ചതുമൂലം__ 

എത്രകാലം നിന് കൃപയെ 
വൃത്ഥമാക്കി ഞാ൯ു 
അത്രനാമുമന്ധകാരം 
തന്നിലിരുന്നേ൯__ 

] 

യ്യേശു 

ജീവലതയായ നിന്നില് 
ഞാന് നിലനില്ലാ൯_നിനെറ 
ജിവരസമെന്നിചെന്നും 
തന്നു പാലിക്_ യേ 

വിശ്രമദേശത്തിലീ ഞാ_ 
നെത്തുംവരെക്കുംനിസനെറ 
വിശ്രുത കൃധകമെന്നെ 
പിന്തുടരേണം__ യേശു 

൨൩൨൭൨ 2: 
പല്ലപി 

ചരിശുദ്ധപരന്വേസ്കുതി നിനക്കു-സുര 
ലോകം വിട്ടപന്-സ്മൃതി നിനക്കു 

തിരുമനസ്സാലീ_ധരയില് പവന്നോനേ 
ച കരുണകുടലേ.-സ്മൃതി നിനക്ക__ 

ചരണങ്ങഥം 

പെരിയ ശത്രുവിനാല് നരഗണ്ടമാകെ 
കരകകണ്ടീട്ടവതിന്നറിയാതെ [ടന്ന 
തിരിഞ്ഞു വഴി വെടിഞ്ഞു നടന്നുവലഞ്ഞി_ 
തറിഞ്ഞു നി൯തിരു മനം ക്നിഞ്ഞോനേ 

൨ 
നീതിയി൯ സൂജ്യാ നിഖിലേശാ !_നി൯ത- 
പ്പാദമല്ലാതൊരു ഗതിയേതു & 
ഭൂതലദൂരിതങ്ങള ഖിചവും ശിരസ്സിരു നീ 
ച്ചമന്നൊഴിച്ചതിനെ ഞാ൯ മറപോ൩േ 

൩ 

പാപിയിനു ബല്പമേ മനുവേലാ-നിന്നിത 
ചാരിടുന്നവരോടനുക്രലാ 
കോപതീയതില് വിണു മുഴുകാതെ-ഏന്നെ 
കാവല് ചെഡീട്ടക ദിനംതോടും 

| 

പെരിയ ശത്രുവിനാല് നരകാഗ്നിക്കിട 
ചരുവതിന്നിടയായ് പന്നിടാതെ | 

യേശു | 

| 

| 
| 
| 
| 

11141 91: 

 അരുമരക്ഷക_നെ തിരുകൂപയാലെന്നെ 
പരിശുദ്ധനാക്കി നി൯ ഇടം ചേക. 

൧൨൭൩ 
| 

ഹന്തുസ്പാന। -- രൂപകം 
| ആടുകക്കുവേണ്ടി ജിവനെ വെടിഞ്ഞതാം 
ദേവാടിയകുട്ടിയേ നിനകനന്ത വദനം 

| ൨ 

 കാടടനീമെ. ഓടി ആടലോടുഷഴന്നീട്ടം കു. 
 ഞ്ഞാടുകശക്കഭയമാം നിന൯ പാദം വന്ദനം 

൩൨ 

 ഭിീതിപോകിതആട്ടകഠംക്കുമു൯നടന്നുനി_സം. 
പ്രീതിയായ് നടത്തീടും കൂൃപയ്യര, വന്ദനം 

രം 

പച്ചമേച്ചിലും പ്രശാന്തതോയവും സദാ നീ 

പീഴ്ലുയെന്നിയെ തരുന്നതോത്തു വന്ദനം 

| 
| ൫ 

 താതചൃത്രനാത്മനാം ത്രിയേകദൈവമേ-സ 
 വ്യാത്മനാ നിനക്കനന്ത ക്രത്തനം സദാ. 

354 
കയാല് -- ഏകതാല്പം 

രി 
പട്ടുവ 

പരമദയാലോ പാദം വന്ദനമേ 

പാലയടേവാ പാദം വന്ദനമേ 

ചരണങ്ങഥം 

൧ പാദാരവിന്മമേ-പരനേ ഗതിയേ 

പാലയമാം പരമേശക്കമാരാ 

൨ ലോകരക്ഷാകരാ-ശോകനിവാരണാ 
ആകുലമാകവെ പോക്കും സവ്വേശാ 

൩൨ ആധാരമാറവ_ക്രുണോദയമേ 

ആനന്ദവന്ദിതനേ മന്ുവേലാ 

ര. നീതിയിന൯ു സൂയ്യനേ_ക്രുണാകരനേ 6 
ആദിയനാഭിയെ൯ താതനും നയെ 

൫ താതസുതാത്മനേ_പരികീത്തനമേ 
പാദമതിര പണിയുന്നഫം ആമേന് 



൩ദ)൭) 

൩൭൮) 

| 

പല്ലവി 

ജീവനേ : എനു ജ്വനേ! നമോ! നമോ !! 

പാപികശക്കമിതാനന്മ 

പ്രദനാം കൃപാകരാ _നി 

വാ-വാ_വാനോ൪ ലാക്ലൂം നായകാ! 

ചചരനെങ്ങധം 

പാപനാശകാരണാ നമോ-നമോ 
വാരിതിത നരനായുദിച്ച 
പരാപരപ്പൊരേമേ-നീ 
വാ-വാ-വാനോ൪ പാക്കം നായകാ! 

സവ്വലോക നായകാ നമോ-_നമോ 
ജിീവനഠററവരില് കനിഞ്ഞ 
നിരാമയാ വരദാ_നീ 

വാ-വാ-വാനോ൪ര ലാഴ്ൂം നായകാ ] 

ഭിീവജാലപാലകാ നമോ_നമോ 

ദിപൃകാന്തിയില് വൃ്ാപിച്ചന്ധത 
മാഠഠും ഭാസ രാ_നീ 
വാ_വാ-വാനോ൪ വാക്സൂം നായകാ ] 

മന്നവേജ : സാദരം നമോ_നമോ 

മുന്ദകുലത്തിനി_വലിയ രക്ക്മ നത_ 
കിയ ദയാപരാ-നീ ) 

വാ-വാ-വാനോ൪ വാക്സം നായകാ ] 

356 
ജൂാല്ല്ാ പം ഫ്ലുധാതതാഒം 

എന്നോട്ടള നി സ്വ്വ 
നഡകശക്കായി ഞാ൯ 
എന്തു ചെയ്യേണ്ടു നി൩_ 
ക്കേശുപരാ__.ഇ പ്പോ 

നന്ദികൊണ്ടെസ്മെയുള്ളം 
നന്നെ നിറയുന്നേ 
സന്നാഫമോടെ സൂതി 
പാടിട്ടന്നേ൯__ദേവാ 

പാപത്തില്നിന്നു എന്നെ 

ക്കോരിയെടുപ്പാനായ് 
ശാപശിക്ഷകമേററ 
ദേവാത്ഥങാ___മഹാ 

എന്നെയ൯പോടു ദിനം 
തേേദൂം നടത്തുന്ന 

സ്നോത്രഗിതത്ങശ 

] 

| 

൩൭൭ ! 

൩ 

189 

പൊന്നിടയന്നന്ന്തം 

വന്മനമേ__ദേവാ 

അന്മൃംവരെയുമെന്നെ 
കാവതചഷെയ്യിട്ടവാ൯ു 
അന്തികെയുള്ള മഫത് 
ശക്തി നീയേ__നാഥാ 

താത൯സന്നിധിയിലെ൯ 

പേക്കു സദാ പക്ഷ 

വാദം ചെയ്യുന്ന മുമ 

ജിവനാഥാ പക്ഷം 

ക്കം ധ്രടാതെഖധയെന്നെ 

രേ.ജസ്ഡിന്മുമ്പാകെ 
മുറഠും നിഠുത്താ൯ കഴി. 
വുഭ്ജവനേ_.ഛുന്നെ € 

മന്നിടത്തിലടിയ൯ 

ജീവപിക്കുംനാളെന്നും 

വന്ദനം ചെയ്യും തിരു. 

നാമത്തിന്നു_ദേവാ 

ജി 

357 
4- ി 

ജാവ -- ആദതാഒം 

ഗൂ 
൨൨൨൨ ടെ 

രാജരാജേ(ധാ യേശൂവേ ലി 
സതി നിനക്കു 
വി 

രാജരാജേന്ദ്രാ യേശര്വേ 

൧്വന൬ണങ്ങഥലം 

ഒന്നുമില്ലാത്ത എന്നെ 

ഉന്നതി ചാമാക്കുവാ൯ 

ഉന്നി നീ താണോ മന്നവാ 
സ്മൂതി നിനക്ക__ 

ഭഃഖമെന്േഥതു നീക്കി 

സെരഖ്ൃമെനിക്കു നല്ലി 
മൂഃഖമഖിലമേററവാ 

ി നിനക്കു സ്മൃതി നിനക്കു 

താതനോടൈക്അക്കാ൯" 

1ദാതനാ്യീന്നല്ലൊ നീ 
കധൌതനെഴ്ടപ്പാണനായകാ 
സ്മൃതി നിനക്ക__ 

1. ദാതന് ൭ മുറികുപ്പെട്ടവന. ി 
8. ധൌത൯ ൭ (ശുദ്ധന്) പെള്ളയയേവ൯. 



ാാ്തത്ത്തുനത തന്ത്ത്ഞ്ള്് 
1:18 സ്സദന്നധട നയ്ധപറദ 

ര: നാകലോകാധീകാരാ സവ്വവ്യാപക വിശുദ്ധ-ദൈവകുമാരാ ! 
1 നൌകനായ്ക്യന്നിങ്ങനെ അതിശയങ്കര൯ ജശോ 1__ അനൂ നാക് വാസത്തിന്നെടുടത്തോ ൨ 
സ്തകതി നിനക്ക__ ആഭിയന്തമില്ലാത്ത അത്ഭുത നില്ലയനേ! ൭. ശക്തര്സ്ധഞ്്ധേിെെ അഖില സ്രരക്ടകസ നീയെ-ദൈവവചസ്സാം ശമ്ത്റര്യ്രാഥ്്ത അതിശയകങ്കര൯ ഈശോ !__ അനു 
ശക്തി തന്നരുമേണമേ ൩ 
സ്മൃതി നിനക്ക__ മാനവ പാപപരി-ഫാരമാംയാഗം നീയെ 

മഹത്വരക്ഷക ഗുരുവാം രാജേശനേ ! 
നാളു 

അതിശയങ്കരസ ഈശോ 1__ അനൂ 
൩൨൭൮ 358 (൭ 

തോടി] -__ ആദിതാഒം ഭൂത പ്രേത പിശാച-വിഗ്രഹ സേവകക്കു 
ബുദ്ധിയരുമൂ.ം കാലം വരുത്തിയ നീ 

പപ്വ। അതിശയങ്കര൯ ഈശോ 1__ അനു അനുദിനം തിരുനാമം എ൯ ധ്യാനമെ 
അതിശയങ്കര൯ ംരംശോ ! ള് 

സപവ്വരും തിരുനാമ_കീത്തനം_ചെയതിനു 
ചരണങ്ങറം ശക്തി പ്രതൃക്ഷാമാക്കും നസറയ്യനേ! 

സമസ്പു വല്ലഭ സത്യ -ക്ഞാന കാരുണ്യ നിതൃ | അതിശയങ്കര൯ ഈശോ 1__ അനു 

വബ്വടന്മകട ബ്വടെ 

ക്രിസ്പ്മസ ഗിതങ്ങശ 

൩൭൯ 3൭9 ൪. ആടിടയരുമദ്ദേശേ_നിന്നു 
നാട്ടിലെല്ലാമുട ചെന്നു 

ചെഞ്ചുരുട്ടി ന് ത്രം ക്രട്ടരോടങ്ങറിയിഷചച-തങ്ങഠം 

൧ നിത്ൃനാകുന്ന മാ ദൈവം ജതാ കേട്ടതാമീ-സുവിശേക്കം 
മതൃരെ ത്രാണനം ചെയ്താ൯ു ! ൫ പവാനത്തില് താരകശോഭ -കണ്ടു 
ഭൂതലത്തില് ശിശുവായി-വന്നു ജ്ഞാനികമ ദ്രൂരത്ുുനിന്നു 
ബേത്തുഫേമിത പിഠന്നിന്നു പൊന്നു ദൂരാദിയാം കാഷഴ്ട-കൊളണ്ടു 

വന്നു തന മുമ്പിലന്നേരം 
൨ വാനത്തിസ സേനകളെല്ലാം-ഒന്നി- 

ച്ചാനന്ദഗീതങ്ങംം പാടി ! ൬ അന്ധകാരപ്രഭള തമസെറ-നിത്ച 

മാനവോദ്ധാരണത്തിന്നായി- അവ൪ ബന്ധനത്തില് വലഞ്ഞോക്കു 
സേനയിന കത്തനെ വാഴ്ക്കി ബന്ധുവായ് ഭൂമിയില് ജഈശ൯-വന്ന- 

യന്തമില്ലാത്ത സന്തോഷം 
൩൨ അത്യന്നത യദവത്തിന൯_സ്വശ്ലെ 

നിത്വമഹത്വമുണ്ടാക ! ൭ ദ്ൂതരൊന്നിക്ടു നാംതോഴും-നാമും 

പാത്ഥലത്തിൽ ന്മാധാനം-അതും മോദിച്ചു ഗീതങ്ങം പാടി 
മത്ൃരിരു പ്രീതിയും തതൃക മേദിനിവാസത്തിനുശേഷം-സ്വശഥ്ശു 

മോദത്തില് വാഷിട്ടെ എന്നും. 
പാ 

* ൮, നൌക൯ ട (രക്ഷാ) വജ്ജക്കാര൯. 



ന ഉന്ആത്ത്ത്- 

൩൬൦൧ 360 

ഹിന്തുസ്മാ൯തോടി-ആദിതാളം 

പല്ലപി 

യേശുവേ ! കിത്തനം എന്നേക്കും നിനക്കെ 

ചചരണങ്ങഥറം 

അഖിലാണ്ഡംകോടിലോകസ്രക്കുക൯ നീയേ 
ആരാധിക്ചെന്നും ദൂത൪ വാഴും നായകനേ! 

എന്നേക്കും നിനക്കെ 

൨ 
നീചരാം മതൃരില് പാപം നീകുവതിന്നായ് 
നിനൂദിപൃഭാവംവെടിഞ്ഞോ നി രക്ഷകനേ 

എന്നേക്കും നിനകെകെ 

൩ 

അഖിലപ്രവാചകരും മു൯വചിച്ചപോല് 

കഷ്ടാനുഭവം 11 

ി (യില് 

അഘഫാരിയായ് ഉ ദിച്ചോദേവാ! ബേതല 
എന്നേക്കും നിനക്കെ 

ര 

ഇരുഗം ധരണ്ടിയെ വിട്ടു മാടുവതിന്നായ് 
മറിയാഗഭത്തില് ഉദിച്ചോനേ ! മനപേലേ 

എന്നേക്കും നിനക്കെ 

൫ & 

മായപേയി൯ ക്രിയകഠം നാശമായിടാ൯ 
മന്ന'ര വെള്ിപ്പെട്ടവ൯ നീയെ മാമശീഫേ 

ഏന്നേക്കും നിനക്കെ 

൬ 
മണ്ണായ ലോക൪ര ഭൈവ മക്കലായിടാ൯ 
മാപുണ്ൃരക്ഷനേടിയോനെ ! അത്തുതനേ! 

എന്നേക്കും നിനക്കെ -“ 

൭ 
മാനം സ്ലോത്രവും അധികാരവും എന്നും 
മാറാതെ നിനക്കുണ്ടാകേണം_മാ പരനെ 

എന്നേക്കും നിനക്കെ 

1111. 22, 991014 

കഷ്ലാനുഭവം 

൩൬൧ 
ഇഹ്ലീഷ് --- ആദിതാജം 

ദൈവത്തിന്െറ ഏകപുൃത്ര൯ 
പാപികളെ രക്ഷിപ്പാ൯ 
മാനുഷനായ് പാടടവെട്ട 
കരിശിന്മേര മരിച്ച 
ഇത്ര സ്നേഹം ഇത്ര സ്നേഹം 
ഇത്ര സ്നേഹം ഏരിവാ൯ 
മാനുക്ഷരിലെനത്തു നന്മ 
കണ്ടു നി! രക്ഷാകരാ 

പാപികളും ദ്രോഹികമു._ 
മായ നരവഗ്ശുത്തെ 
വീണ്ടെടുപ്പാ൯ എത്ര കക്കും 
സഹിച്ച നി ശാന്തമായ് 

നിമ്മലന്മാ൪ ഭജിക്കുന്ന 
പരലോക അപ്പം താ൯ 
പാപികശക്കു ജീവ൯ നല്ലി 
രക്ഷിക്കുന്നീ രക്ഷ്ക൯ 

361: കൃപയാലെ രക്ഷപെട്ട 
പാപിയായ ഞാനിതാ 
ഫഹുദയത്തില് ദൈവസദേഹം 
എരിവാ൯ വാഞ്ചിക്കുന്നു 

൫ പാപിയിര പ്രധാനിയായി 
രുന്ന എന്നെ രക്ഷ്മിപ്പാ൯ 
ശാപളതയവേറഠ നിന്നെ 
നിതൃകാലം വാഴം ഞാ൯. 

൩൬൨ 362 
ശങ്കരാഭരണം-അടതാളം 

പല്ലപി 
ഓകക നീ മനമേ !-തരീയേശു നിൻ 
പേക്കു ചാവതിനെ 

അനുപല്ലപി 
അടി കൊണ്ടു തിജമേനി 
അതിമാത്രം മുറിഞ്ഞയ്യൊ 



ദ്ധ 

ത ഷി കരം കാലും കുരിശിധേര 

ടേരക്തമുട ല്ലെ ജഓാക്ക തറച്ച നിന്നുടെ പേക്കു 

ചരണങഞ്ങഥം 
പരനേവം രജയേറഠു 

ി 

൧ ഭടളളു പറഞ്ഞും-ബലാത നരരെ വിണ്ടെടുത്തെന്ന___- തേ 

തന്െറ ചെടജയ്ക്ുടിച്ചം 
മുള്ളീ൯മുടി വെചവ൪ ര: കുരിശിമ്മേത കിടന്നും വേദന- 

തളി ശിരസ്സിന്മേത യേററം ക്ഷമയോടെ സഫിക്ടും 

അല്ലലെല്ലാമവ- അറിയാതിന്നിവ൪ ചെയ്യു. 

നോറില്ലേ നി൯പേകി__. തോക്ക നല്ലം മ രകണ്ടയ് 
നര വരമാത്ഥം നിനക്കായും 

൨ ( റ വി 
പം ഏട ദുഘല്ല, പരനോടന്നിരന്നോനെ_ ഓക്: 

ഗാത്രം സുശ്്രം 

പിടിച്ചംതഭളിയുംകൊണ്ടെ- 
റ ലര ൫ തികഞ്ഞെന്നമ്ചുരഷ്ടം നിന്നുടെ 

നി 
ി 

ഭാരമേദും കുരിശേന്തി- ജീവ൯ പിതൃകയ്യിര കൊടുത്തും 
കുടിവെപ്പാനരുതാതെ ക ചതിയനാം പിശാചിനെറ 

തലയേററം ചതച്ചേവം 

൩൨ കാല്വറഠിമലയിരു കള്ള. പരസൃമാക്കിവച്ചതിന്നതി-- 

രോടെട്്്പ്പെട്ടവതിനൊരുങ്ങി സ്യ്യം നിനക്കേകാ൯--- ഓക് 

ിതെി ലി ഉ യ്യിത്തെഴുന്നേല്ല 

൩൬൩. 363 ശാന്തി സ്നേഹം ആനന്ദം 

റി ഇതെന് പ്രിയന്നുമഭ തോട്ടം 

രാഗം ഇംപല്ല്ര!വം ഇതില് നടക്കാനു താന 

* മരണം ജയിച വീരാ രാവും പകലും താ൯ ന്നോട്ടം 

എന് കുത്താവാം യേശുവേ ഉണ്ടതി്മേത കാട്ടവാ൯ 
ി 

എനെ മരണവും തീരെ 
വിഴുങ്ങിയ ജീപനേ ൭. നിനെറ ശക്തി എസെറ ശക്തി' 

നിസെഠ ജീവ൯ എന്നില് വേണം എല്ലാറഠിനും മതി ഞാ൯ 

വേണ്ടാ സ്വന്ത ജീവിതം നിനെറ ഭക്തി എനെ ഭക്തി 

നീ ഫന്നുമില് വസികേണം ഫാ നിന്നില് ഞാന് ധനവാ൯ 

എന്നത്രെ ഏ൯ താല്ലയ്യം എസെറ പ്രിയനിനിക്കുക്കോ൯ 

ര ി അവനുളേജാ൯ ഞാനുമായ് 

൨ മോഷം ശിര സ്വന്ത രക്തം തന്നോ ൪ 

ശിധ്മേല് ഞാ൯ ലെ കു ഫിന്നെ വാങ്ങി തനികായി 

ജു(വമെറ റൃതുക്കഅ നം 

ഉടന് നിന്നെ ധരിഷ്ു ൫ യേശു എന് പിശ്വാസകുണ്ണൂ 

സ്വദ്ത്തിലിപ്പോമെ.൯ ഒിവ൯ കാത്തു സ്മക്ഷിക്കേണമേ 

യേശുതാത്ജാന പാപ്പിടം അതില് ഇഹലോക മണ്ണ 

ഉന്നതങ്ങളില് ഈ ഫീന൯ പീണു മയകുരുതേ 
വാഴ്ചന്നെന്തോളാശ്ചയ്യം സാത്താസ൯ ഓരോ ചിന്തകമെ. 

പ ജീവവെള്ളം ഒക്ച്ക്കുന്നു ഈച്ചകളെ എന്നപോര 

നനെക്കുന്നെ൯ ഫ്ദയം 

പുള്ൂങ്ങ കായ് പുള്കിക്കുന്നു 

അയിച്ചാത കണ്ണ്ണോടകമെ. 

ഉടന൯ നീ അടഷ്ടകൊ 
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യേശുവേ നീ ജീപിദംന്നു ൬ ലോകം വേണ്ടാ ഒന്നും വേണ്ടാ [9 

മതി യേശു എനിക്കു | ഞാനും എന്നും ജിവിക്കും 

സാത്താനേ നി ആശികോണ്ടാ | നിതൃജീിവന്. നിന്നിതനിന്നു 

കൊണ്ടുപോ നിനു ചരക്കു | എന്നില് നന്നും ഒഴ്ടകും 

കഴ്ടപോലെ പറക്കുന്നു സ്വഗ്ലത്തില് നി ഇരിക്കുന്നു 

മേലോട്ടു ഏ൯ ഹൃദയം വേഗം ഞാനും ഇരിക്കും 
ഭൂമി താഴെ കിടക്കുന്നു സ്നേഹത്തിനു സംസഗ്ശൂത്തിന്നു 

ദുരെ പാരിശ അശുദ്ധം നിനെഠ ക്രടെ വസിക്കും. 

ാവ൮റ0൧൩ഠ04 ചന സച 

ഗുണദോഷം 
364 ൩൬൭ 362 ൬൭൦ 

 കാംബോധി _ ആദിതാളം 

പച്ഛപി 
വീണ്ടുംനാംജനിചീടെണം_സോദരന്മാരെ 
കണ്ടീ ട്ടവാനായ് സ്വപ്പൂരം 

അനുപച്പപി 
അകമേയുള്ള ശുദ്ധമോ 
പൃറമെ ചെയ്യും കമ്മത്താത 
ശകലം നീങ്ങദുകയില്ലെ- 
ന്ുനുറെകു നിനു മനമതില് 
സകല സരല്ക്രിയകമും 
വപതപങ്ങളും പാപം 

അകലെ നീക്കുവതിന്നു 
ഫലിക്കയില്ലൊട്ടം അതിന്നു 

൨൯ണം 

കരുണാകരനാം ദൈവം 
തിരുസുതന൯ യേശുമൂലം 
അരുളിയ തിരുഹിതം 
കുരുതി കേട്ടീടുവി൯ 
പെരുതാം പാപത്തില് ഫലം 
മരണമത്രെയെന്നോഫ്റ്റി൯ 

നരക്കു വേണ്ടും മോചനം 
തരും ദൈവം ദാനമായ് 

വെദഠുൂത്തേററു പറഞ്ഞീടില് 
പൊരുക്കും നിനു സവ്വപാപം 
പരമനേശുവിത മാത്രം 
ശരണം ഘണ്ണമായ് വെപ്പി൯ 
ജീവിക്കും നീതിമാ൯ എന്നും 
ത൯വിശ്വാസമതാല് അന 
ഭവിക്കും നിതൃ ജീവനും 
ഭാഗ്യവും സംശയമെന്നയേ. 

ത്ത രരരതതെത്തതതത്തെ 

പിഹാക് -- ഏകതാജം 
ഷക 

യേശുതാ൯രക്ഷക൯-_യേശുതാ൯രക്ഷക൯ 
യേശുവല്ലാതില്ലെ-രക്ഷക൯ ഒരുവ൯ 

എ) 

യേശുതാന് വഷിയും-യേശുതാ൯ വഴിയും 
യ്േശുമൂലം ചെല്ലാം-സ്വഗ്ഗരാജയമതിഅ 

[ ൩ ി 

യേശുതാന൯ സതൃവും-യേശുതാ൯ സത്യവും 
യേശുമാത്രം സതൃ രക്ഷകന് നിശ്ചയം 

ര 

യേശുതാ൯ ജീവനും .യേശുതാ൯ ജീവനും 
യേശുമാത്രം നല്ലിടുമെ-നിതൃയ ജീവ൯ 

൫ റ്താ൯ 
പാപം മോചിക്കുംതാ൯_പാപം മോചിക്കും 
പാപം ആകെ താസ മോചിക്കും_സൌജ്_ 

൬ നൃമായ് 
കഴ്ടകിട്ടമവ൯-കഴ്കിട്ടമവ൯ 
കഴ്ചകിട്ടം നി൯പാപം-തന്മെറ രക്തത്താല് 

൭ 
ശുദ്ധിയാക്കുമവ ൯൨ ശുദ്ധിയാക്കമവ൯ 
ശുദ്ധിയാക്കും നിന്നെ ഹിമതുല്യമവ൯ 

പാപി നീ വരിക_പാപി നീ വരിക [ക്കും 
വാപി നിന്നെയുംതാ൯_പക്ഷമായ്രക്ഷി_ 

ടി തിരി 

വിശ്വസിക്ഷവനിത_ വിശ്വസി ക്വനിര 
വിശ്വസിക്കിത രക്ഷ - കൂട ൯പ്രാപിചീടും 

ച [്ഇപ്പോഠം 
കേക്ു പാപി ഇപ്പോഠം_കേക പാപി 
കേക്കു പാപി തസെറ-സ്ററേഹമേറും പിളി 

19 



നി 

103 

൩൨൬൬ * ൭366 
പിഹാക -- രൂപകം 

ഥ 

ലോകധനമാന൨_വില്യപരാക്രമ 
ശക്തികലാല്സ്വദ്റു_രാജ്യത്നിലെത്തുമോ 
നില്ലപ്യില്ലെന്നും നി-നെക്കാതെപോകുമെ 
ശോകം പിടിപെട്ടിടടം-വെകും നശിച്ചിട്ട- 

മേ__ഫേ! മനുഷ്ഷ്യാ 

൨ 
വുണ്മൃകമ്മക്രിയ-ദാനങ്ങഗംകൊണ്ടു നീ 

പുണ്ദയലോകത്തെ ക_വന്നു പിടിക്കുമോ ? 
ക്രിസ്ടദേശുനാഥനെറ_രക്തംഭൂടാതെ നീ 
സ്വസ്ഥാനംകണ്ടെത്തുമോ₹_ ദുഃഖാപഫഹംവ 

ന്നെത്തുഭമാ__ഫേ ! മനുഷ്യാ | 

പ 
നാനാവിധാചാര-ജാതിഭേദങ്ങളെ 
കാല്വറിക്കുന്നേത ത.-കത്തില്ലെ ക്രിസ്തുതാ൯ 
പുണ്യരക്തമൊഷി-ച്ചില്ലെ സവ്ൃക്കായും 
കാല്കരംതറചില്ലെ-കുരിശിന്മേത_മരിച്ചി-- 

ല്ലേ__ഫേ ! മനുഷ്യാ 

[0 ര 

കള്ളക്കഥകളാല്ത ഉജ്ള-മറിച്ചു വസ 

കള്ളസമാധാന്വത്താരു നിനെറ ജീവനെ 
പൊടജിച്ചകൊല്ലുന്ന-കള്ളപ്പിരാചിനെ 

| ഉഭ്ളിതനിന്നകററീടുക_ചെല്ലകയേശു അ. 
രികിത__ഹേ! മനുഷ്യാ 

ടം ൫ 

ആദിമുതലവ൯-ആമെകൊല്ലിയെന്നു 
ആഭിനാഥന്ക്രിസ്മതാസ൯ചൊന്നതോക്കെടൊ 
ആദം പിഴപെട്ട-നാളു.തൊട്ടിന്നോള.ം 
അലഞ്ഞുംകൊണ്ടുലകത്തില് ചലനംചെയ്യതു 

നിതൃം_- ഹേ ! മനുഷ്യാ 

ആശു നീ സൂക്ഷിച്ച_വെക്കാതെനി൯പാപം 

യേശുക്രിസ്മുവിനോ- ടേററുപഠക നി 

പുണ്മൃതിരുരക്തമാം തീത്ഥെകളിചെന്നാത 

പന്നുപോം മുക്തിയും ഭക്തിയും ഇതുസത്ൃം 

ഫേ! മനുക്ഷ്യാ 
ഞന 

൩൬൭) & 367 | 

പന തിശ്രം 

൧ പാപികളി൯ ശാപം തീപ്പാ൯ 

പക്കമമോടെ-രക്ഷ നല്ല്ാ൯ 

ത് ആത 

4111 011471024 ൧420 ൧൩ 

൩൬൮ 

[ന 

ി 

൩. 

ര 

ആറ് യ്ല്ു്ത്ഞ്ത്യ്ല് 

സത്മേകദേവസ യേശു താ൯ 
പിതൃനിയോഗത്താത വന്നാ൯ 

സതൃദൈവത്തി൯ നാമത്തില് 
നിതൃം വിമിച്ചപേക്ഷിക്കിത 
നിതൃശിക്ഷ അകന്നീടം 
നിതൃരക്ഷ പ്രാപിച്ചീടടം 

വാപാന്ധകാരത്തില്പെട്ടും 
പാതവിട്ടു തെററീട്ടന്നോ൪ 
കൃവാവെളിച്ചം കാട്ടീടും 
ക്രിസ്നേശുവികങ്കല് വന്നീടിന 

തന്നിത മാത്രം ആശ്രയിപ്പി൯ 

തന്നാമേത്തില് അവേക്ഷിപ്പി൯ 
താ൯ മൂലമെ നിത്ൃജീവയു 
തന്നില് ശരണെം വെക്കുവിനു 

അതൃന്തകക്ൃകാലത്തും 
മുതു വന്നീടും നേരത്തും 
വിധിനാളു.ം രക്ഷിപ്പവ൯ 
ക്രിസ്മേശുവല്ലാതില്ലാരും. 

36 
ബലഹര - തശ്രം 

പല്ല വി 

വിശ്വാസം യാവന്നുണ്ടോ ക്രിസ്മുവിത 
നിര്്യായുസ്സവന്നുണ്ടു സതൃം 

ചചരണങ്ങഥം 

എല്ലാ കന്മഷം-ഇല്ലാതാക്കിടടം 

തന്നില് ഘണ്ണമായ് ആശ്രയിച്ചാല് 

സംശയംക്രടാതെ വന്നിട്ടവി൯ 

നിശ്ച്യംകത്ത൯വാകിന്നില്ലഭേദം-__റ 
ശിക്ഷാവിധിയിരുനിന്നു പണ്ണമായ് 
രക്ഷിച്ചതരും സ്വാതന്ത്രം 
പുത്രനില് വിശ്വസിച്ചീട്ടന്നവ൪ 
അത്രയും നിതൃജീവസ൯പ്രാപിചിടുടം-൦ 

പാപീ നീ അനുതാപമോടിപ്പോഠം 
വന്നീട്ടുക യേശു അരികില് 
മോചനം തന്നീട്ടം നിശ്ചയമായി 

മോക്ഷരാജൃത്തില് വാണീടാമെന്നേ 
[ ക്ടം---൨ 

ഇപ്പോഠം വരിക ദൈവത്തിശ൯ വിളി” 

കേഷപ്പി൯ സോദരാ ജു ന്നേരത്തിരു 

നിന്നെ നി൯പാപം കണ്ടെത്തുംമുനൈ 

പിന്നെ ദൈവകൃപപോയിട്ടമേ-_.൨ 



൩൭0 

പല്ലപി 

ചേരുവതിടം ഏതു 4 പാപീ 

ചേരുവതിടം ഏതു ? 

ച രണങ്ങറം 
ചാവിനു നിഴല് പരന്നു 
ജീവ൯ ഉടസ പഠനന്നു 
ആയുസ്സി൯ അസ്പമനം 
ആയ പിയ നിന്െറ ആത്മം 

ലോകം കടന്നുപോകും 

ശോകം മാത്രം ശേഷിക്കും 

സ്യായവിധി അടക്കും 
ഭയഭ.രമാം അന്നാളില് 

കത്ത൯ വെളിപ്പെട്ടമ്പോഠം 
കാഹളം ഥ്വനിക്കുമ്പോഠം 

മാമഫിമയോടപ്പോഠം 
മേഘങ്ങളില് വരുമ്പോ 

ഓടി രക്ഷകന്നിടം 

തേടി പാപമോചനം 

നേടി രക്ഷയി൯ ഭാഗ്യം 
പാടി ജീവപിച്ചിടാഞ്ഞാത. 

ധാ ടി വാ 

പരശു--ആദീതാളം 
പക്ലപി 

പാപികളിസ രക്ഷകന൯ താ_ 
നിവ൯ പാദം വണങ്ങിടട നീ 

ചരണങ്ങറം 
പാവപശാവം തിപ്പാന് 

വാരിത ജനിച്ചൊരു 
ദേവസുതനാകുമേശു 
നായകനിവനറിക__ പാപി 

ആദിപചനമായ് 
ഭേദമെന്യെ നിന്നു 
മേദിനിയോടഖിലവും 
മോദമായ് ചമച്ചതിവ൯__ പാപി 
ആഭിപിത്രക്കംകൊ_ 
രേകശരണെമായ് 
സാഭരമായി് നിന്ന ദിപ. 
ഭാനവസ്ത്ുവായതിവ൯__ പാപി 

ഗണഥോഷം 1900 

3609 | ൪: 
ഖരഹരപ്രിയ ളു ആദിതാജം 

ദിപൃബലികംകൊ”- 
രവ്യാജശക്തിയായ് 
ഭപ്ൃമായിരുന്ന നിത്യ 
ഹവ്ൃവസ്മവായതിവ൯__പാപി 

ക്രൂശിരു മരിച്ചതാല് 
നാശമൊഴിച്ച് ത_ 
ന്നാശയം തെമിഞ്ഞുടന്൯ 
പ്രത്യാശയി൯ വഴി തുറന്നാ൯__- പാ 

ജീവനില് ഫകേണ്ട 
വാതിലാം തന്നില്ല .. 
ടാവലായടുപ്പോ൪ 
ദിവൃജീവനില് കടന്നീടുന്നു__പാപി 

൩൭൧ 371 

പാപക്ഷമ ലഭിപ്പാ൯ 
സമയമിതേ- അയ്യോ 
കോവപാഗ്നിയിര൯ നാഠം 
കൊട്ടതാതേ 

൮ ൪൫ണങ്ങ*ം 
ക്ഷണത്തില് ഈ ലോകവും 
അതിലുഭമ വസ്തക്കമു.ം 
നിക്മെന്നേ വെന്തു 
പോകുമേ-പോകുമേ ് 
ഇന്നിരിക്കുന്ന ജീവ൯ 
നാളെയിരിക്കുമോയെ_ 
ന്നോത്തൃുകൊഗ മ൩൨ 
മുരുകി_ ഉരുകി 

ആസ്ധിസ്ഥാനമാനങ്ങാം 
നാസ്തിയായിട്ടമയ്യോ 
ക്രിസ്കപിന൯ പാദം 
ചേരു നി ചേരു നീ 

ജീവന്െറ ക്രൂട്ടു മണ്ണായ് 
പോകും മുന്നമെയിതു 
അറിഞ്ഞു വണങഞ്ട്ട്* 
മനമേ മനമേ ന 

ഫലം തരാ മരങ്ങളെ 
ി മുറിപ്പാ൯ കോടാലി തരെ 

കരത്തിചിരിക്കുന്ന_ 

യ്ഖ്യ്യ്യോ -അയ്ക്യയ്യ്യോ, 



190 

പ് 
രാഗം ഇംഗ്ലീഷ്: 

ഏക്ദൈവപൃത്രനാ൪ ?-യേശുരക്ഷിതാവു 
ഏകമദ്ധ്യസ്ഥനുമാ൪ 4_യേശുരക്കഷിതാവു 

യേശുവിനെ തേടടവിര൯ു 
യേശുവിനെ നേട്ടവി൯ 
യേശുവെ പിഞ്ചെല്ലവി൯ 
യേശുരക്ഷിതാവു 

൨ 

സ്വഗ്ശും വിട്ടു വന്നതാ -യേശുരക്ഷിതാവു 

മര്യക്കായ് പിറന്നതാ൪ ?__ ,, __ 

൩. 

സത്മൃമാഗ്ലരനായക൯-_ 

നിത്യജീവദയക൯--- 

൭൭ 

൭3 

രവ 

പാപം കരൂശില്വഫിചചോ൯-.ംം 

ശാപമെല്ലാം സഫഹിചോോ൯-- ംം 

൫ 

കല്ലവയിത ഇറങ്ങി__ 4 

മല്ല൯ വിഷം ഘീഴ്ചങ്ങി__ 
൭൭ 

൭ 

൬ 

ഉയിത്തവ൯ മൂന്നാംനാ൦- 
ജയിച്ചവന് ശുദ്ധിയാല്__ 

സ്വഗ്ഗറ കേറി വിരനായ്--- 

(പ്രാത്ഥിക്കുന്നു ഭക്തക്കായി__ 

൮൮ 

തേജസ്സില് മടങ്ങിടും- 
രാജാവായി വാണീടും 

ന് 

രക്ഷയ്ക്രായീ നാമമേ 

ശിക്ഷ്യ്ത്രായും വരുമേ 

ഥം 

എല്ലാനാവും ചാല്ലീടും- 
ഹല്ലേലുയ്യാ നിത്ൃവും--- 

൭൭ 

ത 
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൩ ൭൩ 373 

രാഗം ഇംഗ്ലീഷ് 

൧ 

ക്രരിരുട്ടില് കിടന്നീ (8 മുഴുവന 

ലോകത്തിന് പ്രകാശം യേശു 

1:%140121241101% ൧ സ്ഥാ 

372 | സൂഷ്യനേപ്പോലുദിച്ചിതാ രക്ഷക൯ 

അതി ംിത്തിയയതിിയയയാാാു പ 

ലോകത്തി൯ പ്രകാശം യേശു 
പഠികു നാം ക്രിസ്ത൯ പാദത്തില് 
കടക്ക നാം നിതൃജീവനില് 

നടക്ു നാം ത൯ വെളിച്ചത്തില് 
ലോകത്തിൻ പ്രകാശം യേശു 

സത്ച്യാനന്ദം ദുഃഖിത൪ കണ്ടെത്തുവാ൯__ 

൩ 

തന്൯ദൈവത്തെ തേടിട്ടന്നെല്ലാവനും__ 
ലോകത്തിന് പ്രകാശം യേ 

സന്മാഗ്ലവും സത്യവും താ൯ ജീവനും __ 

ര്ധ 

അശുദ്ധിയെ കണ്ടിട്ട നീകീട്ടവാ൯_ 
ലോകത്തിന് പ്രകാശം യേശു 

വിശുദ്ധിയെ പ്രാപിച്ച ഗുണ്ടംചെയ്യാ൯ -_ 

൫ 

ഈ ദീനക്കാശ്വാസമായ്വന്നവ൯ ആർ? 
ലോകത്തി പ്രകാശം യേല്ല 

ഈ ഫീനക്കു മഹത്വം തന്നവ൯ ആ൪ -- 

൬ 

ഈ മരണനിഴലി൯ താഴ്ചരയില് 

ലോകത്തി പ്രകാശം യേശു 
നീ വെളിച്ചം കാണും ഉയിത്തവനിത --- 

൭ 
വല്ലോ ലോകങജ്ഞാനിയും സതൃം കണ്ടോ 

ലോകത്തിന് പ്രകാശം യേഴ്ഗ, 

എല്ലാവരും വ്യത്ഥരായ് പോയില്ലയോ 4 

൮ [ത്തും 
സ്മൂഷ്യ൯പോരു എല്ലാട- 

ലോകത്തി൯പ്രകാശം യേഥ 

ത൯ വചനത്താല് എല്ലാ ജാതികശക്കും--- 

 കണകാണുന്ന 
| 

നന് 

ഈ സൂ്യന൯ അസ്തമിക്കുംമു൯ വരുവിന് 

ലോകത്തിനു (പ്രകാശം യേ 

ശ്രീയേശുവിന്നു ഹൃദയം തുറപ്പീ൯. 
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൨൩൭൪: 374. ചത്തമങ്ങുയന്നുകേഗ ടന്നു 

ഉത്തമദൈവഭടൂൃതരും 

ആനന്ദഭൈരവി ന ആദിതാജം കത്തനും വിളിച്ീട്ടുന്നു 

ു ചിത്തത്തില് സംശയം വേണ്ടാ 

ടു ബുദ്ധിയോടാലോചികു നീ ഇനി 
ഇനിയും സ്ഥലമുണ്ടേ പാപി 
സ്ഥലമുണ്ടാഹാ ൬ ഇല്ല സ്ഥലമെന്നു കേട്ടിടും 

വന്നു പ്രപവേശിക്ക വേഗത്തിത രാത്രൌ കതകു 
മെല്ലവെ ഏട്ടിടും സമയെ 

അനുപല്ലവി ചൊല്ലവാ൯ു പണി ഖേദത്തെ 

ദൈവകുഞ്ഞാടായ ക്രിസ്തു പാതിലി൯ പുറത്തായ്യീന്റാല് 
ദേവദേവനപ്രമേയ൯ നല്ല സമയം ഇതിനെ ലാഭമാക്കി 
ജീപദേവനാകുമീശ൯ വാ പരിക. ഇനി 

മംഗലധഗുഫെ വലരെ. ഇനിയും 

ചരണങ്ങഥം 

൧ സ്നോത്രഗീത വാദ ഘോകഷക്കാ൯ ൩൭൭ 375 

ക്രിസ്ത്കവി൯ മു൯പില് ഹിന്തുസ്മാ൯ -- ആദതാടം 
ഒത്തൊരുമിചാത്തിട്ടന്നഫഹൊ 

ഉത്തമശാലേം പൃരത്തില് ; പല്ലപി 
നിതൃവും വസിച്ചീട്ടവാനു ആശ്രയമെന്തയ്യോ 
കത്തനാം ക്രിസ്നേശു വിളിക്കുന്നു നിനക്കെസ സഫോദരാ__ഏവം 
ഫേ പാപീ ശീ്രം വാ__ ഇനി വിശ്രമിചീടുന്നു നീ- 

൨ നാമെ നാമെ നന്നു വെക്കാതെ യിമളക്കമെന്നിയെ 

വേഗം വരിക ചരണങ്ങറം 

നാമൂകശ ച്ചരുക്മല്ലയോ 
ആമുകമെ കൊണ്ടു ശീദ്രും 
ശാല നിറഞ്ഞീട്ടന്നു നി 
ചേലോടെ വന്നു ചേന്നു ൩. 

൧ ുത്യൂവശരായ്ക്കവിക്കും- 
ന്നെത്ര മതൃശ്മാ൪_അതി൯ 
വത്തമാനം കാതുകളില് 

ന്തോഷമായിരുന്നീ ടാമെ__. ജനി എത്തിടടന്നില്ലേ- [ ആശ്ര 

൫൩ വരിക പാപത്തോടെ നീയും ൨ തന്തതള്ള സോദരരും 

സ്ററഫത്തി൯ വാതില് ബന്ധുവായോരും_പല൪ 

തുറന്നു തന്നെ കിടക്കുന്നു ഫന്ത പോയില്ലേ നിനക്കു 

പുരുഷാരം വന്നു ശാല ചിന്തയില്ലല്ലോ__ ആക്ര 
നിഠഞ്ഞു നിറഞ്ഞീട്ടുന്നു 

വരിക സംശയം വേണ്ട 
വരിക വേഗം വരിക_ ഇനി 

൩ നാടെ നാളെ എന്നു ചൊള്ളി 
കാലം പോക്കാതെ-അയ്യയോ 

നാമെ വന്നിട്ടന്നതെന്തെ- 
ര. സ്നേഹപാത്രം സ്വതന്ത്രുമത്രെ ന്നാരറിയുന്നു__ ആശ്ര 

വന്നു കുടിക്ക 

സ്സ്റേഹിതാ കടന്നുവരിക ര മുത്യുവി൯ മുഖത്തു നേരെ 

ഭാധൃസന്തോഷാദികളലാത പര് വ ടാ 

ജള്സുമാം സ്വശ്ശൂത്തില് നിരയം ന ലായ്; ആ 
ഭാഹവും ഖേദവുമില്ല ന ് ത്! ആശ്ര 

വേഗമായ്ക്കരിക നീയും__ ഇനി ഏന്തുബലം കണ്ടിരിക്കു_ 
ന്നാദിഭൂതങ്ങഠം__എല്ലാം 

൫ ഏൃത്രയും മധുരസ്വരമായ് വെന്തഴിയും നാഴികയില് 
ആ സ്നേഹവിളി_ ചിന്തചെയ്തു, നീ_ ആശ്ര 

ളി 
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൬ കത്തനേശു*ത൯ അരുമ. 
ദൂതിനെ നീയും__അയ്യോ 
എത്രനാധം തൃജിച്ച നട. 
ന്നീടുമീവണ്ണ്ം__ 

9൭ ഇന്നു കൃപയോട്ട കത്ത൯ 
നിന്നെ നോക്കുന്നു__അവ൯ 
തന്നുടെ പൊ൯ കൈക 

നിട്ടീട്ടന്നു നിനക്കായി__ 

൮ നിന്നെ രക്ഷ്മിപ്പാനൊരുങ്ങി 
നിന്നീട്ടന്നോരു__നി൯ 

പൊന്നു രക്ഷാനായകങ്കത 

വന്നു ചേരുക__ 

൩൭൬ 

| 

ആക്ര 

ആക്ര 
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പച്ഛുവി 

വരണം അരികെ പ്രിയ ! തരണം 

അമ്പോടട ത൨-ശ്രവണം 

അനുപല്ലപി 

മരണം_സകല മന്ുദജവരന്മാക്കും 

വരണം_അതിനൊരുതടവില്ലെന്നു നി 

. സ്രണം--ചെയ്ലഖില മനുജമല 
ഫരണം-തവരഥമണംതൊട് ണം---- 

ി 

ച്ചരണഞാഥാ 

൧ പ്രിയനെ-ഭൂജീവ൯ നിരൃമോ ? 

വര 

അതാത് സകലം വെടിഞ്ഞു നിസെറ 

പ്രിയനെ-തേടീടുകെ ശീ്രും 

നരനെ_തവ ഫുദയമതിനെ തുറ [രിച്ച 

പരനെ അറിഞ്ഞിട്ടു തെ നിണംചൊ.-- 

തവനെ_അവനമലനവനു നിനക്കു 

ധവനെ_ദേവസുതനെ ഇതു നേ--വ 

൨ നിനകായി_ത൯ ജിവ൯ തന്നോനെ 

അകമലരതില് വിരവൊടു 

നിനെകുമൃ്തിരുന്നിടാമോ ചൊല് 

നമിക്ക-പരമഗുരു തനു പഭമതു 
ഗണിക്കാ-തൊരു തിലസമമപമാനം 

ഗമിക്_മലപുരമതിതനിന്നു ജവം 

ധരിക്ക-ഇതു മറക്കാ-തിരിക്ക-- 

൩ സമസ്മം-പരിശോധിഒ കണം 

അതിത പരമഗുണമതിനെ 

വര 

കരുത്തായി ഗ്രഹിചിടെണം കേശം 
ഇഹഫത്തി൯-മനുദുരിതമതിനാല് വന 
മരത്തില്-പരമസുതനേശു മരിച്ച 
വരുത്തി -ഗുണമഖിലക്കുമവന മൂന്നാം 
ദിനത്തില്-തിരിഷ്ചയത്താ൯കരുത്തന൯- 

ര. പരിതാ-പം എണ്ടുഴന്നീട്ടം 
മന്ദ നിഖില ഫ്ൂദയങ്ങഠംക്കും 
അഭൂതാം-ദേവസുതന്നേശേ 
1 അനുതാ-പാരരമതു തുറന്നുട൯ 
മൂരിതാഴിയിലുഴലും മനുജരെ ത൯ 
അകതാ-രലിഞ്ഞതില്ലടെ കടത്തുവാ 
നിജുതാ-തനോടവിധാ-ബഫുധാ__ 

൩൭.൭ 3 

ഇംഗ്ലിഷ് __ ആദിതാളം 

ഖണ്ഡങ്ങശ 

൧ ഉള്ള ടഞ്ഞുപോകും മുമ്പെ 
ഉ ള്ളതില്ലെന്നാകും മുമ്പെ 
ഉമള പുഠത്രാകും മുമ്പെ 

നീ ഒരുങ്ങിക്കൊഠംക ഇന്നെ. 

൨ വേണ്ടയിതെന്നാകും മുമ്പെ 
വേണ്ടതില്ലെന്നാകും മുമ്പെ 
ആണ്ടു തികഞ്ഞീട്ടം മുമ്പെ 
നീ ഒരുങ്ങിക്കൊക ഇന്നെ. 

൩ കാലമില്ലെന്നാകും മുമ്പെ 

കോലമിതു മാടും മുമ്പെ 
കാലിലകിപ്പോകും മുമ്പെ 

നീ ഒരുങ്ങിക്കൊഠ്ംക ഇന്നെ. 

ര: അക്കരകശ കാണും മുമ്പെ 

ഇക്കര വിട്ടീിടടം മുമ്പെ 
തകുമെല്ലാം തീരും മുമ്പെ 
നി ഒരുത്ഭിക്കൊഠംക ഇന്നെ 

൫ ആശയിള്ലെന്നാകും മുമ്പെ 
ശ്വാസമടഞ്ഞീട്ടം മുമ്പ 
ആ ശവം പോലാകും മുമ്പെ 
നി ഒരുങ്ങിക്കൊണക ജന്നെ 

1. അനുതാപാരരം -- അന്ുതാപത്തിന്െ, 

വാതിരു. 
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ന്നാഗവരാജി __ ആദിതാളം 

.പല്ൃപി 
ദേവ ദേവ ശ്രേഷ്ട സേവ 
ചെയ്തുതിന്നു നാം ലഭിച്ച 
ഭാഗ്യം സത്വ ഭാഗ്യമേ ! 

അനുപല്പപി 

ജീവകാലം ഏന്നും നമ്മാഠം 
ചെഷ്യിടേണംദൈവ സേവക ദേ 

ചരണങ്ങഥം 

സംഖ്യ യററ വാനഭ്ുത൪ 

സവ്ൃജീവ സൃക്ട്ിയും 
ശങമ്കയെന്പയേ സേവിക്കുന്നു 

സതയ ഏകദൈവത്തെ സദാ ദേവ 

നമ്മെ ദൈവം നിമമിച്ചിങ്ങു 
നാം തന്നെ ആരാധിപ്പാ൯ 
നന്മ എന്നു നല്ലുന്നിങ്ങൂ 
നാംസ്മൂതിച്ടസേവിപ്പാ൯-സദാ-_- ദേ 

ഏക ചചിത്തത്തോട മാ ത്രി 
യേകനോടപേക്കിച്ചാല് 
കും ആശീവ്യാദം സത 
ഏകദഭദൈ വമാംയഫോവ_താ൯_.ദേ 

സ്വഗ്ഗലോകര്൪ ഒന്നുചേന്നു 
വാക്ക്രി വന്ദിച്ചീടുന്നു 
സ്വശമരാജ്യപൃത്ര൪ നാമം 
അവ്വിധംവന്ദിക്കെണം_സദാ__. ദേ 

ഏക ചിത്തം താഴ സ്സ്റേഫം 

ഏവരും ധരിക്കണം 
യോഗംക്രടി ദൈവത്തെ ആ. 
രാധിക്കേണംനിതിയായ്_സദാ__ദേ 

സ്വഗ്ലത്തിങ്കലെന്നപോലെ 
“പാരിതില് ദൈവഹിതം 
തക്കമെന്നിയെ നടപ്പാ൯ 
സംഗതി വരുതീടേണം_നാം__ ഭേ 

൭ ക തആആവാരത്തില് വിശേഷ 
യോഗം ക്രടും നാഠംകളിത 
കത്തകത്താവിന൯ു തൃപ്പാദം 
കാത്തു വന്ദിച്ചിടണം_നമ്മംം__. ഭേ 

ലല യോഗംക്കൂടി പ്രാത്ഥിച്ചീടാ൯ 
ആരേ തന്ന കത്തനേ 

ഷം. ] 

ഗുണദോഷം 199 

നല്ലെ,ണം നിന് ആഭീവ്യാദം 

നാഥനേഈയോഗത്തി-ന്നിന്നും--ദേ 

൩൭൯ 7 

ചെഞ്മുരുടടി -- ഏകതാജം 
പല്ലപി 

കൃപാദിനം വേഗമിതാ 

പോയീടന്നേ__അയ്യ്യോ 

കോപദിനം വേഗം അണഞ്ഞീട്ടന്നേ 

ത 

ചരണങഞ്ങറം 
നി൯ ദൈവവുമായിന്നു 
നിരന്നുകൊഠ്ംക എന്നു 

സ്നേഫമോടിതാ ഞങ്ങ 
ക്ഷണിചീടുന്നേ__ കൃപാ 

കേധക്ക പാപി ഇന്നേരം 
രക്ഷകന്നുടെ സ്വരം 
കൈകൊള്ള മേവരെയും 
ഭേദം എന്നിയെ_. കൃവാ 

നിതൃമാം വേപാട്ട 
വന്നീട്ടം മുന്നമേ ര 
സത്യമാം രക്ഷാവഷി 
തേടി ഓടു ക. 

യി 

കൃപാ 

൩൮൧ 380 

മഹാരാഷ്ക്ം നി ഏകത്രാടം 

രക്ഷിതാവിനെ കാ-ങ്ക പാപി : 
നിനെറ-പേകല്ലയോ.-ക്രുശിന്മേല്- തൂങ്ങു. 

൨ ന്നു 

കാല്വറി-മലമേല്_നോക്കു നീ 
കാതകരം-ചേന്നിതാ-ആണിമേത ശൂ ഞ്ജൂന്നു 

൩ 

ധ്യാനപീ-ഠമതിത--കയറി 

ഉട്ളിലെ-കണ്ണുകുഠം-കൊണ്ടു നീ_കാണുക 

ര 

പാപത്തിത.-ജീപിക്കു_ന്നവനേ 
നിന്െറപേ-കല്ലയോ-തൂ ഞ്ങുന്നീ-രക്ഷകന്൯ 

൫ 

തള്ളക-നിനെറ പാ-പള്മല്ലാം 
കള്ളമേ_തും നിനയ്യ്കേണ്ടാ നി_ന്നുളജില് നീ 

൬ 

ഉമ്മം നീ_മുഴുവ൯_തുറന്നു 
തള്മയാ-മേശുവി൯-കയ്യിലേ-ല്ലിക നീ 



൩൮൧ 

ൽ ഗ്നു 
ക്ഷണനം 

381 

ഇംഗ്ലീഷ് മുറിയടന്ത 

വന്നുകേഷപ്പി൯ സ്നേഹിതരേ! 

ദൈവത്തിന്െറ വചനം 

ഇന്നു ഞങ്ങാം ഘോഷിക്കുന്ന 
രക്ഷയി൯ വിളംബരം 

ചരണങ്ങംം 

നാശപാത്രരായവക്കു 

രക്ഷയിന൯ നല്ഭൂതിനെ 

പേശീടുവാന്൯ ഞങ്ങഠം വന്നു 
യേശുവിനെറ നാമത്തില് വന്നു 

കേട്ടുകൊഠ്ടവി൯ കേട്ടുകൊഠ്ംവി൯ 
ദിപൃദദൂതു സാദരം 
കേട്ടു നിത്ജം വിശ്വസിച്ച് 
കൊഠവി൯ എന്നാൽ ജിീവിക്കും_വ 

ലോകമെല്ലാം ലാഭമാക്കി 
ദേഹിയെ കെട്ടക്കുകിത 
ശോകമല്ലാതെന്തുലാഭം | 

ഉണ്ടു,ലഭ്യമാകുവാ പ് 

സ്വന്ത രക്ഷ തേടിടാതെ 
ഫന്ത ജിവിച്ചിടടകിത 
എന്തരിക്ടരായ്ഭവിക്കും 
അന്ത്യവിധി നാളിങ്കത_ വന്നു 

ഇത്ര വലു ഇത്ര വല്യ 

രക്ഷയെ നിഷ്ഷേധിച്ചാല് 

കത്ത൯ വിധി ചൊല്ലംനാളി_ 

ലെങ്ങിനെ ഒഷഴിഞ്ഞുപോം_.. വന്നു 
| ൪ 

ഇ ക്ഷണത്തില് ഇക്ഷണത്തിരല് | 
[തി 

രക്ഷകസെറ പാദത്തിൽ 

പക്ഷമോട ണഞ്ഞുവന്നു 

രക്കാ പ്രാപിലീട്ടപി൯_ വന്നു | 

൨൮൩ 

43% ൩൮൨ 

പല്ലപി 
സ്റ്റേഹിതന്മാമര ! വരുവി൯ 
സ്നറേഫമാം വിരുന്നിലേക്കു 
സ്ന്റേഹമായ ഭക്ഷണവും 
ദാഹം തീപ്പാ൯ ജലവുമുണ്ടേ 

ചരണങഞ്ങാം 
ഉണ്ടു നിങ്ങാംക്കൊരു വിരു. 
ന്നാദിനാഥ൯ താനൊരുകി._ 
ടുണ്ടെ നിങ്ങാംക്കാവശ്യമായി 
കണ്ട സവ്യവും ത൯ പക്കത--- 

യേശുവി൯ ശബ്ദം നി൯ കാതില് | 
ജീവനാദഭമായി് മുഴക്ങേ 
ലേശവും താമസിയാതെ 
യേശുപാദേ ചേനിട്ടുക__ ൭ 

കാതവറി മലകളില് 
പാപിയാം നിന്നെ രക്ഷ്മിപ്പാസ൯ 
ദേഹത്തിൽ താനേററ മുറി. 
വഞ്ചും കാട്ടി വിമിച്ചീട്ടന്നാ൯൨_ 6 

നിന്നെ കണ്ടിട്ടുളളരുകി 
കത്ത൯ കണ്ണീ൪ വാത്തീടുന്നേ 

നിന്നെ നേടാ൯ പാപീ! പാപീ! 
ജിവ൯ വെച്ചതോത്തുകൊണ്ടു___ 

വെള്ളിപൊ൯ വിലമതിയാ 
യേശുവിമെറ ജീവരക്തം 
കള്ളമെന്നു തജജാതെ നി. 

ഉള്ളം ശുദ്ധിയാക്കിട്ടവാ൯__ ൫, 

385 
കണ്ണികള് 

വന്നിടി൯ പാപികളമേ ! 

യേശുക്രിസ്മുവി൯ പാദത്തില് 

വരുവി൯_വരുവിന്-_വരുവി൯ 

ഇപ്പോഠം വാങ്ങുവി൯ പാപക്ഷമ 

പാപത്തെകുണ്ടുണന്നു 

ഉടന് ദുഃഖിക്കും പാപികശക്കു 

പുണ്യൃ-മായ-രക്തത്തിനാത 
പാപക്ഷമ ലഭിക്കും 



മ്പവ്വരാ 

ക്ഷണനം 

കാൽവറി മലയിന്മേത 

ഉള്ള കുരിശിങ്കല് യേശുവിനെ 

നോക്ക-നോക്ക-നോക്ക- 

ജപ്പോഠ-പാപിയെ നിനക്കായി 

പഞ്ചമറിപുകഥെ 
കത്ത൯ അഞ്ചാതെ യേററതോക്ക 

പഞ്ച_പാപി-യായ 

നിചന്൯൨നിനക്കുംക്രടെയല്ലോ 

കാലതാമസമെന്നേ 
യേശു കത്തനെറ മാവ്വിടത്തില് 

വരുവി൯-പരുവി൯-വരുവി൯ 

അപ്പോഠം_ശോകമെല്ലാം നീങ്ങിപ്പോം 

384 
തോടി --- ചെമ്പട 

പല്ലപി 

പാപ് ! പരന്നരികില് വരിക നീ 

നിധെറ ഭുരിതമകറഠുമവ൯_-പാപീ__ 

ദീനരിത മനസ്സലിവുടയവനാമിവനെ 

കണ്ടു കേണു പിഴ താണു പറഞ്ഞീടുക-- 

ചചരങ്ങഥം 

മഹത്വസിംഹഫാസനത്തെ 

വെടിഞ്ഞു നി൯പേക്കു 

ബശ്ുത്വ സേനകളുടെ 
സ്മൂതികഠം മറന്നു 

ഇഹത്രില് നരവടിവു 
ധരിചെളിയോനായ് 
മുഫത്വം നിനക്കു വരുത്തു 
വതിന്നിതു നിനച--- പാ 

തല ചായിച്ചിട്ടവതി- 
ന്നിടം കീടയാതെ 

അലഞ്ഞു നിന്നുടെ പാപ 

വലയഴുപ്പാനായ് 

വലിയ ദൈവം നിന്നോടു 
ബലമായ്ക്കാദിചചിടുന്ന- 
തലിവുകൊളണ്ടെല്ലയോ നി൯ 
മലിനത നീക്കുമവ൯__ 

അലഞ്ഞു വഷഴിവെടിഞ്ഞു 
നടന്നുലഞ്ഞോരോ_. 

ടണഞ്ഞു വരുവതിന്നു 

പറഞ്ഞു വൈകാതെ 

൧01 

നിറഞ്ഞ കരുണദഒയാട$ 
പറഞ്ഞിട്ടുന്നിപ്പോഴ്സം നീ 
മറഞ്ഞീടാതോടി വാ നി൯ 

നിറഞ്ഞ പാപമകറഠും__ 

പെരിയ പാട്ടകലേററു 
കുരുണയെകാടി 
തിരുനിണം ചൊരിഞ്ഞു 
നിന്നുടെ കടം വിടി 
അരികില് വരുന്നവരെ. 
യണ്പ്പ്ാ൯ തൃക്കരം നീട്ടി 
മരുവുന്നോരഖിലേശ_ 
സറരികിത വാ തിന്മ വിട്ട__ 

എളിയവരോടു തിരു. 

കരുണക് തോന്നി 

തെളിയിച്ചു വിശുദ്ധ വഴി. 
യിന്നുപദേശം 

കളിയള്ലിന്നിതു നിന്െറ 

മനതളിരിരല് പതികി_ 

ലഷിയാ ഭാഗയം ലഭിക്ക_ 

മതിന്നു സംശയമില്ല__ 

൩൮൭ [% മുട്ട 

ആനന്ദഭൈരവി _- ആദിതാളം 
പല്ലപി 

ഫാ ! ഇതറിക മത്്യാ [8 

അനുപല്ലൂപി 

ഈ ലോകം പാഴ് ലോകം 
പേലോകം മാ ശത്രു- 

ചചരണങഞ്ങഥം 

മോദം ജഗത്തിലില്ലെ__ഉ ജിത 
ബാധറുറമെബഫ്_ശോധനകളു.മിങ്ങു 
നാഥം ഭജ്ടികു നല്ലൂ-__എങ്കിത [ദളിത 
ഖേദം പനന്നു വുഷ്യ-മോദംഉദിക്കും ഉ_ 
വേദാന്തം ഖേദാന്തം-ബോധാന്തംചൊ 

ുന്നിതു 
മോക്ഷ്മം ജഗത്തിലില്ലെ__എങ്ങും 
സൂക്ഷ്ധിച്ചാല് ഇതു ഭക്ത്ര൪ ആക്ഷേപി_ 

ക്കുന്ന വാച്ച 
കാംക്കമ ഇതില് അരുതേ__ഇഞ്ങു 
രാക്ഷസനായ് പേയി൯൨വാഴ്ചപ്രബലം 

തന്നേ 
ഇക്ഷോണി നക്ഷത്രം-വൃക്ഷാദികാഷ്ു, 

കയാ 
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൩. വീടും ജഗത്തിലിര്്ല്ല_ഇതു [മേലെ 
കാടല്ലാതെന്തു & നാട്ട--നേടിക്കൊളള ക. 
മോടി നടിച്ചീടല്ലെ- ഇതില് 
കോടി വനട്ൃഗങ്ങംം_ഓടിനടന്നിടടന്ന 
പേടിയാല് വാടിയാല്._ക്രടിയാല് കേട്ട 

വരും--- 

രം നേടി നശി] പര൪__ലോക [ലങ്ങഗം 
മോടിധനം സുഖങ്ങ൦_വിട്ടപണം നി- 
വാടി നശിച്ച പല൪_ചതി_ [തന്ത്രത്താല് 
പോട്ട പിശാച്ച ചെയയൂ_കോടി മായാ_ 
നേടിക്കൊഠം ദൈവകൃപ_തേടികൊഠം 

ഇന്നു തന്നേ 

കണ്ടു നിനയ്കു നെഞ്ചേ.-കണ്ണ്ണാല് 
കണ്ടതെല്ലാം അനിതൃം കാണാത്തതെ. 

ന്നും നിത്ൃം 
കണ്ടുവരിക നെഞ്ചേ- ഉ ഭളില് (പാദം 
ഇണ്ടതക്രടാതെ താണു-കൊളണ്ടുക്രിസ്നേശു 
മണ്ടിക്കൊഠം യേശുരക്ഷ _തെണ്ടിക്കൊഠം 

മോക്ഷഭാഗ്ൃയം--- 

386 ൩൮൬ 

കമാശ് --- ആദിതാളം 

പച്ചവി 
വാ വരികേശു മമ്പില്_ അതിവിരവൊട്ട 
വാ വരികേശു മുമ്പില് 

ാ അറാപല്ലവി 

പാപമാം ഭാരത്ാല്-പചാരം തല ന്നോനേ 

പാപവിമോചനം പാരാതെ പ്രാപിപ്പാ൯ 

ച്ര൪രണങ്ങധം 

മുറഠും വിശ്വാസം മതി-മുക്തി ലഭിപ്പാ൯ 
ചെറഠും താമസിക്കൊലാ 
മറെറാരു നാമം-ഇല്ലെ രക്ഷഷ്ക്രായി പഴ്ച- 
തറെഠാരു വേദവൃും-തെഠെഠാന്നയെ ചെൊല്ല.-- 

൨ യാത്--വാ 

മായ മോഹാദിക ലാത-വലയുന്നോനേ 

കായനാശം വരുംമുന 

നായകനാമേശു_ത൯ തിരുപാദം നീ 
മായമെന്ത്പെ ഭജു_ ഭട ദനേടാ൯ അതാല്വാ 

൩. 

ദുക്ടപ്രപഞ്ചത്തില് നീ-നൂഷ്ജപ്പെടാതെ 
ഇഷ്ടരാജ്യം പ്രാപിക്കു 
കഷ്ടം വിധിനാഠം അ-രിക്ടപ്പെടായ്ക്കാ൯,നീ! 
നൂ ക്യൂമാംവേദത്തില്- ഇ കപ്പടിയുടനെ-വാ 

അനന ടിന്നില് 

1241114110 
ചിട്ടി ളി 

൩൮൭ 387 
മോഹനം--തിശ്രം 

പല്ലപി 
[യ്യായ് 

പാപീ ഓടി വാ-ജാശ൯സമീപെ.രക്ക_ 
പാപീ ഓടി വാ ഈശന് സമീപേ 

ചരണെങ്ങഥാം 

൧ ഈലോകം അതി൯മോഹവും 
തീരെയൊഴിയുമെന്നറിഞ്ഞുട൯_ പാപീ 

൨ മായ്പ്രപഞ്ചത്തില് കാണും 

മായമ്മലം മയങ്ങീടാതെ വാ പാപീ 

൩ വാനത്തി൯ കിഴ്ചഭഭതെല്ലാം 
മാ നാശത്രില്പെട്ടിട്ടംമുന്നമെ__പാപീ 

രംന്യായവിധി നാളില് അതി 
ഫഘോരശിക്ഷാവിധിഒഴിഞ്ഞിടാന്്__പാ 

൫ പാപഹാരിയാകുമേശു 
ശാപമേറഠു മതൃരക്ഷ നേടാ൯__പാ 

൬ ശാശ്വതമാം ഭാഗൃമേകാ൯ 
ശാപഫരസ൯ ക്ഷണിക്കുന്നിന്നേരം_പാ 

൭ ദാനമാകും നിത്ൃയജിവ൯ 
താമസത്താല്൯ നക്ടുപ്പെടുടത്താതെ_പാപീ 

൨൮൮ 388 
കാപ്പി--ആദിതാടം 

പല്ലപി 

യേശു അരികില്_വരുവി൯ വരുവി൯ 

ചരണങ്ങഥം 

യേശു അരികില്-വരുവി൯ വരുവി൯ 

നാശപാതയ്വെവിട്ടിക്ഷ ണംപിന്തിരിവിന൯ 

സംശയം ലേശവും_വേണ്ടാ വരുവി൯ 

ആശു നിന്നെ കൈകൊടളുവാ൯ 

ഒരുങ്ങി കാത്തുനിലൃക്ടന്നു-- 

൨ 

യേശു അരികില്_-വരുവി൯ വരുവിന് [9൦ 

സവ്യംസൌജന്യൃം സ്നേഹമാനാത൯വിളികേ 
സതൃമാം വചനം-എ.ങ്കല് വരുവി൯ 

വരുന്നോനെ തട്ള കയി 

ല്ലൊരുകാലത്തും ആയതാല്.-- 

യേശു 

യേശു 



൩ 

യേശു അരികില്_വരുവി൯ വരുവി൯ 

പാപംമോചിക്കുംകൃപയോടെകൈകൊടള്യം 
ശരണംഅവനിത-മാത്രംവെക്കുവിജ്[്താ൯ 
മരണംവരെയും നിന്നെ 
പരിചിത കാത്തീടുമവ൯. 

൩.൮൯ 3൭09 

ആനന്ദഭൈരവി -- തീശ്രം 
ചി 

എന്നരികില് വന്നു വിശ്രമിച്ചീടുക 

എന്നേശുവി൯ മൊഴി കേട്ടഫോ ഞാ൯ 

ക്ഷീണ, ദുഃഖിത൯, വലഞ്ഞവനുമായി 

അന്നേരം തന്നരികിത തണെഞ്ഞു_ഉ ട൯ 
ആനന്ദം വിശ്രമം നല്ലി യേശു 

൮. 

സൌജന്യമായയരും ജിീവവെഭ്ജം എന്നു 

ശാന്തമായ് യേശുത൯ വിളി കേട്ട 
പൈദാഫം തീന്ര ജീവിച്ചിടടന്നെന്നാത്മം 
വിണ്ടും ജീവിക്കുന്നു ഞാ൯അവനില്.-ഉട൯ 

ജീവന൯ ശക്തിയതും നല്ലി യേശു 

൩ 

ലോകത്തിന് വെളിച്ചംഞാനെന്നേശുചൊന്ന 
വാക്ൃമതും കേട്ടു നോക്കിയെ ഞാനു 
ശോകം നീങ്ങി സ്ൂഷ്യശോഭയാലെ൯ മാഗ്റേ 
സഞ്ചരിച്ചിട്ടുന്നു മോദമായ് ഞാന് ഉടസ 
ജീവവെളിച്ചവും നല്ലി യേശു 

൩൯൦ 390 

രാഗം ഇംഗ്ലീഷ് 
ഞാനിതാ വാതില്ലല് നിന്നു 
മൂട്ടിപിളിക്കുന്നു കേ 

ഏനെറ പ്രിയേ എന്നെറ പ്രാവേ 
എനിക്കു നി തുറക്ക 

എസെറ ശിരസ്സാകെയിതാ 
മഞ്ഞിനാല് നനഞ്ഞല്ലൊ 
എന്െറ പ്രിയേ എന്െെറ പ്രാവേ 
എനിക്കു നീ തുറകു 

രാത്രീയിലെ തുഭ്ജിയാലെ൯ 
രോമമെല്ലാം നനഞ്ഞു 
മാത്രയും താമസിയാതെ 

ക്ഷണനം 

ഹുനിക്കു നി തുറക്ു 

0 

എനെറ ശബ്ദം ഭകട്ട വാതിലിന്നു 

തുഠന്നാകിത ഞാ൯ 
നിന്െറ ക്രടെ വന്നു പന്തി- 
ഭോജനം കഴിച്ചിടാം 

ആണിയാത തുളഞ്ഞ എസെറ 
പാണിയാല് ഞാ൯ മുട്ടുന്നു 
കാണിപോലും താമസിയാ- 
തെനിക്കു നി തുറക്ക 

പാദമാകെ ചോരകൊണ്ടു 

ഫീനമായി നോക്കുക 

ഖേദമായെ൯ നില കണ്ടു 
വേഗമിന്നു തുറക്ക 

മുട്ടി മൂട്ടി നീല്ലതാരെ൯ 
രക്ഷകാ നീ തന്നെയോ 
ഒട്ടൂഥിതഠിഞ്ഞില്ലാ ഈ 
ദുക്യൂനെസെറ ദൈവമേ 

പ്രിയനേ ഞാനുറങ്ങുമ്പോം 
നിനെറ ശബ്ദം കേട്ടിതാ 

പ്രേമമോടെ വന്നു നിയെ൯ 

ഉ8ജില് വാസം ചെയ്യുക 

എന്നാത വാസം ചെയ്തു, യേശു 

മന്നനേ നീയെനീമേ 

എന്റെറ ഫൃദയ ഥിതാ നിസ 
പളജിയാക്കി തീക്കുക. 

൩൯൧ ഃ മഴ 1 

രാഗം ഇംദ്രിഷ് 

ദേവകുഞ്ഞാടാകു- 

മേശുദേവനിന്നേരം__നിന്നെ 
മാകൃപയോട്ട പിളി- 
ചിട്ടുന്നു കേഠ പാപീ 

ഭാരവാഹി വന്നീട്ട... 
കിന്നേശുവി൯ ചാരേ--പാപ 

ഭാരമെല്ലാം നീക്കി- 
ടാമെന്നേശു ചൊല്ലുന്ന 

ദാഹമുള്ള മര്ൃയരേ 

വന്നാശു കുടിപ്പി൯--യേശു 
ജീവജലം ദാനമായി 
തന്നീടടമേ വാ 

ി 

ഫാ കുരുടാ തപ്പി വന്നീ 

ടേശുവി൯ മുമ്പിത__നിന്െറ 
മാ കുരുടങ്ങാകെ നീകി 

കാഷ്ഠ നരുകും താ൯ 
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നഗ്ന നാകില്ലം ഭമടിയാ_ 
തോടിവാ ചാരേ__വെണ്ട 

വ്്രൂധാരിയാക്കി 
യേശു ലങ്ക നീക്കിടടം 

ഒന്നുമില്ലാതല്ലലോടു 
വന്നീടുകെന്നാല്_-_-യേശു 
അല്ലലെല്ലാം നീക്കി 

നിന്നെ ധന്ൃനാക്കിടും 

ഭാധൃവാനാം ദൈവ 
ക്കമാര൯ വിളിക്കുന്നു-നി൪ 
ഭാഗൃവാനാം നിന്നെ 
യേശു ഭാഗൃവാനാക്കാ൯ 

പാവകുററം പാവശിക്ഷ 
പാപശക്തിയും__നീക്കി 
ശാപമോക്ഷം നല്ലി 
യേശു ആശ്വാസമേകും 

1111 1101, ട്ടു 

൯ പാപപരിഹാരാത്ഥമ._ 
ടങ്ങേശു മരിച്ചു__സവ്വ 

പാപവും താ൯ ത൯ 
ശിരസ്സിലേററി ഒഷിച്ചു 

മേറിസുതനേശു നിന്െറ 

ജിവപാലക൯_വ൯ക_ 
ശേറി മരിച്ചായവ൯ 

നി൯ ജിവനെ നേടി 

ആകയാല് നീ ആയവന്നു 

സാനന്ദം പാടി__തനെറ 

മാ മഫിമയെ പുകക്ക്രി 
സേവ ചെയ്യേണം 

ഥഥ൧ 

൧൨ ലോകുപാവത്തെ ച്ചമന്ന 
ദൈവകുഞ്ഞാടേ-_സവ്ൃ 
കാലവും വുകഷ്ട്യ നിന_ 
ക്കാകണ്ണമാമ്മേ൯. 

1118. 10 ട്വ 

പരിശുദ്ധാത്മാവു 

൨൯൨ 392 

” ഇംഗ്ലീഷ്” __ ആദിതാഒം 

പല്ലപി 
വീശുക ദൈവാത്മാവേ 
സ്വഗ്ലീയമാം ആവിയെ വീിശണുാമേ 

യേശുവിനു രക്തത്താല് ഭാസന്മാ- 
ക്ുവകാശമായഷ്യീന്നവനേ 

ചരണങ്ങഥം 

ദൈവത്തിന് തോട്ടത്തിന്മേല്_വിശീടുക 
ലാവഞണ്ടൃനാദമോടെ 
അീവമെറ വൃക്ഷങ്ങാം എത്തു കായ്മരവാ൯ 
ദൈവത്തിനു പുകമ്ടയ്്രായി് 

ി 

൨ | 

സ്നേഹത്തില് പാലകനേ*നി൯ കാററിനാല് | 
സ്നറേഫാഗ്നിജ്വലിപ്പിക്കെ 
ഫം നി൯ ശിക്കൃരില് യേശുനാമത്തി൯ 

മഫത്വം കണ്ടീട്ടവാ൯ 

൩ 

സ്ഥിരസമാധാനവും സമുദ്രത്തി൯ 
തിരപോരു വദ്ധിച്ചീടടം 
കരപ്രദേശങ്ങശ ഭാസ൪ വിട്ടെന്നും 
ആഴത്തില് വാസം ചെയഷ്യാല് 

രം 

। കാററിനെറ ചിറകിന്മേല് സുഗന്ധങ്ങാം 
നാട്ടില് പരന്നീട്ടമ്പോഠം 
പാട്ടിലും വാക്കിലും ജീവവാസന 
പൊങ്ങുവാന൯ു നല്ലേണമേ 

[0] 

സാത്താസെ പ്യാജങ്ങമെ അനേക൪ 

കുഞ്ഞാടിനാത ജുയിക്കുവാ൯ 
നാട്ടിലും കാട്ടിലും ദാസരെ സത്യ 
സാക്ഷികഠ ആക്കിടുക 

൭ 

ചാവിരെഠ പൃത്രന്മാരെ നി൯ 
 ശ്വാസത്താല് ജീവിപ്പിച്ുണത്തുകെ 
 ദൈവത്തിന്൯-രാജൃവും നീതിയും സത്യ 
. സേവയും തേടീട്ടവാ൯ 



/ 

9൭ 
യേശുവി൯ വചനവും ത വിശുദ്ധ 

ശിസെറ രഫസ്ൃവും 
താത്ത ഉള്ളില് ഉടനെ 
വിശ്രാമം കട്ടെതുവാ൯സ 

വ 

വീശുക ഭൂവിലെങ്ങും വരണ്ടതാം 
ക്ലേശ പ്രദേശത്തിലും 
നാശത്തി൯ പാശങ്ങമളൊക്കെ നീങ്ങി 

ദൈവാശിസ്സു വാഴ്ചംവരെ. 

൩൯൩ 

൧ പെന്തെകോസ്പി൯ ശക്തിയെ 

അയക്ക ദൈവമേ_നി൯ 

സ്വന്ത ദാസക്കേററം ജീവ൯ 

ലഭ്യമാകുവാ൯ 

൨ ലോകം ത൯ വശത്തിലാകി 

നി൯ ജനങ്ങളെ _ആത്മ_ 

ദാഹമുള്ള ദൈവമക്ക_ 

ലെത്ര മൂര്ല്ലഭം 

൩. നാമമാത്രരായി ജനം തി. 

രിഞ്ഞു ഫാ വിഭേറ_മാ_ 
കേമമായിട്ടുണ്ടു- ബാഫു_ 
മായ കമ്മങ്ങഗ 

ര. കേടടപററി നി൯ സഭയ്ക്കി 
താകെ നാഥനേദിവൃ 
ചൂട്ടലേശമില്ലയെന്ന_ 
തെത്ര സങ്കടം 

൫ നെഞ്ചുപൊട്ടി വേദനപ്പെ._ 
ടുന്നു കത്തനേ_നി൯ 
തങ്കച്ചോരയളല്ലൊ നീ ചൊ 

. രിഞ്ഞീ മര്വക്കായ് 

ദ് പ്രാണനാഥനേ അയെകു 
നിനെറ തആവിയെ_തീരെ 
പ്രാണനററ നിന സഭയു_ 
ണന്നു ജീപിപ്പാ൯ 

൭ ഉജ്ുംപലിച്യന്നിടേണ_ 
മാ ത്മപാവകസ_മ._ 

ഹാത്ജുതപ്രകാശമോട്ടു: 
നിസ സഭാന്തരേ 

393 

പരിശുഭ്ധാത്മാവു് 05, 

൮ നിക്ക ഭയം സ്മകല 

സംശയങ്ങളു.ം_നിനു 
ഭാധൃവാസത്താലെ ഉള്ളം 
സ്വഗ്ലമാക്കുകെ. 

൨൯൭: 394. 

ഇംഗ്ലിഷ് __ ഏകതാജം 
൧ വരിശുദ്ധാത്മാവേ ജപ്പോഠം 

ഈയടിയാരമേരു 

കരളലിഞ്ഞു വന്നു 
വരം നല്ലിടേണമേ 

൨ പെന്തക്കോസ്പിസ നാളില് 
സ്വന്ത അപ്പോസ്പലര മേരു 
ചന്തമോടിറങ്ങിവന്ന 
പരിശുദ്ധാത്മാപേ 

൩ നല്ല ദാനങ്ങശക്കുടയ 

വല്ലഭനേ നി 
സ്വള്ലോകത്തിരുനിന്നിറങ്ങി 
വരിക ഞങ്ങഠംമേല് 

ര വന്നു വരപ്രസ്ധാഭങ്ങശ 

ഹൃല്ലാ൨രമേല്ം 
തന്നിട്ടാശീവ്യാദത്തോട._ 
യച്ചിടേ ണമേ. 

൯൩൯൭൫ 395, 
മണാരങ്കം __ ആദിതാളം 

എന്നുളളിലെന്നും വസിച്ചീട്ടുലവാ൯ സ്വദ. 
മണ്ഡപം വിട്ടിഠങ്ങി__വന്ന 
ഉന്നതനാം തങ്കപ്രാവേ ! നീ വന്നെന്നിത 
എന്നുമധിപസിക 

(൨ 

തങ്കച്ചിറകടി എത്രനാഠം കേട്ടിട്ടം 
ശങ്കക്രടാതെ നിന്നെ_തഭളി താ. 
സക്രകേതം ഞാ൯ കൊടുത്തന്നൃക്കെന്നോത്തി_ 
സകങ്കടപ്പെട്ടിട്ടുന്നു ലി 

൩ 

കത്തനേ ! എത്ര അറഗ്രേഫങ്ങള യ്യോ 
നക്ട്മമാക്കി ഈ വിധം_.ജന്നും 
കക്യത്തതന്നില് വലയുന്നു ഞാനിതാ 1 

 തട്ടിയുണത്തേണമേ ! 
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ര 

ശ്രുനൃവും പാഴ്ചമായ് തള്ളിയതാമീ നി൯ 
. മന്ദിരം തന്നിലിന്നു__ദേവാ! 

വന്നു പാത്തു ശുദ്ധിചെയ്യു നിനു വീട്ടിനെറ 
നിന്ദയകറഠേറണമേ 

൫ 

കീവിതമിന്നും ശരിയായിട്ടില്ലയ്യോ 
ീപിപ്പിക്കം കുത്തനേ 1__വന്നു 
ജീവനും ശക്തിയും സ്നേഹവും തന്നെന്നെ 
ീപിപ്പിചിടേണമേ 

റ) 

ശക്തിയി൯ സിംഫാസനമതിലേഠിപ_ 

സിക്കുന്ന യേശുരാജ൯__എന്നില് 

1112 04൧൧ 0൨൦ റോ 
കിം 

ശക്തിയോടെ വന്നു വാണീട്ടം നേരത്തില് 
ശക്തനായ് ജീവിക്കും ഞാ൯ു 

൭ 
എന്നലങ്കാരവ്ത്റ്രും ധരിച്ചീടടം ഞാ൯ 
ഇന്നുുതത ദൈവമേ !__.മേലാത 
എന്നിലശുദ്ധനും ചേലയില്ലാത്തോനും 
ചേന്നവരികയില്ല 

വ്വ 

| ഈ വിധത്തില് പരിപാലികുപ്പെട്ടിടാ൯ 
 ഭൈവാത്മാപേ ! വന്നെന്നില്_എന്നും 
ആവസിച്ചു തവ തേജസ്സാലെന്നുടെ 
ജീവനു പ്രശോഭിപ്പിക്കു. 

11. നവ 01 ഥേ 

ദൈവവചനം 
൩൯൬ 306 | ൭ ടിപൃസംസഴ്ലും ച ജയ.ജീവിതമമതും തിരു_ 

പിഹാക-- ഏകതാളും സ്യായപ്രമാണദ്ധയയനത്താല്__നി൯ 
പൂച്ചി 

നി൯ വചനം മഫാമധുൂരം ൮ ബുദ്ധിയെ കവിയുന്ന 
റ്റം ക്രിസ്മുവി൯ മഫത സ്നേഹം 
ക ഫുഭയത്തിന്നാ ഗ്ലാദകരം__. നിന് ൧ പാപഭാരത്താലേററം 

 താപപ്പെട്ടോക്കാശ്വാസം 
ഏകിട്ടുന്നു നിനു പാശത്തങ്ങം_നി൯ (൯ സ്വഗ്ലലോകെ ലഭിക്കും 

ഭാധൃങ്ങളെ കാണിച്ചു 
൭. ശുദ്ധിയില് ഏന്നും അന്തരംഗെ സന്തോഷം തരും_നി൯ അഭിവ്വദ്ധിയുണ്ടാവാന് ചിത്തെ 

ശക്തിയോടെ പ്രവത്തിക്കുന്ന__ നിന് 

റ കാരത്താത പാര ല [0 ന ൨൯൭ 397 നൊത്തുവലയുന്നോക്കു 
ഏകുന്നു സല്പ്രകാശമതു-_ നിനു ൧ 

നി൯ വചനത്തെ ധ്യാനിപ്പാനിനി_ ര. ഖേദിക്കുന്നോരുള്ളത്തില് ്ഛാനിപ്പ 
ഭിവ്ൃ ക്കാശ തന്നരുശകേശുവേ 

പ കം ദ്ധാത്മാവെന്നും_നി | 232ടമവനെഭിലും കൂപ സാകയത്ലന്ുന്ു 1 | തന്നരുംംക എ൯ ഭൈവമേ 
൫ ക്ഷീണമുടേലൂക്ട ശക്തി 

ദാനം ചെയ്യുന്നു പേട- ൨ 
മാനിനെപ്പോത ഓടാ൯ സതതം_നി & പൊന്നിനെകാളു.ം വിലയേഴടുന്ന 

൬ മാധുഷ്യമു്നേകം തങ്കത്തെക്കാമൂ.ം മതിപ്പാ൯ 
പാശ്ദാനങ്ങളാര ഫൃദി മന്നനേ ഏന്നെ ധന്പനാക്കുക 
ആനന്ദത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യും നി൯ | നി൯ വചനത്താലിന്നു നീ 



അ 

൩. 
തേനിനെകാമു.ം മാധുഷ്യമെസെറ 
നാവിന്ദ അചിചീട്ടവാ൯ 
ദേവനേ ഏെറ നാവിനെ തൊട്ടു 
ജീവ൯ നല്ല,ക വേഗമേ 

ര 
അത്ഭുതമുട്ള കായ്യ്യങ്ങഗം കണ്ടിട്ടും 

വിരു മോദം തിങ്ങുവാ൯ 
അപ്പനേ തുറന്നിടെണമെന്െറ 

ബുദ്ധിയി൯ കങ്ങ,ലിപ്പോഴ്ച്ം 

൫ 

നിന്തിരുവചനഅ്നിശവണ്ണം ഞാ൯ 
എന്നുമേ ജീവിച്ചിട്ടവാസ 
സന്നനാക്കുക എന്നെ എന്നുമേ 
നിനെഠറ ആവിയാര യേശുപേ 

൬ 

ഹല്ലെല്യ്യാ പിതാവിന്നും സുത- 
ന്നല്ലെലുയ്യാ ശുദ്ധാവിക്കും 
ഹല്ലെല്ല നിത്യം ഹല്ലെല്ല സത്യ 
ത്രിത്വമാം പരിശുഭ്ധനേ. 

൩൨൯൮ 398 

കല്യാണ്! -- ആദിതാളം റ 
പല്ലവ! 

ദൈവദാനമാം സതൃവേദമേ എന്നും 
ഏവക്കും ഒരുപോലുള്ള 

ദൈവദഭാനമാം സതൃവേദമേ 

ചരണനങ്ങറം 

പൊന൯വെടജികളെക്കാഠം നല്ല 

രത്നങ്ങളെക്കാശ വിലയാം 
ഉന്നതജ്ഞാനം അട്ടം 
സുവിശേഷമേ 
ഫിനപാപികമായിട്ടം 
മാനവക്കു ദൈവഹിതം 
ഒന്നു പോത് എങ്ടും ഏവക്കും 

ഭംഗിലായ് വെള്പ്പെടുത്തും_ ദൈപ 

൨ 
പാത വിട്ടുഷന്നീടുന്ന 
പാപികളെയെല്ലാം സത. 
പാതയതിലാക്ിട്ടന്ന 
തിരുവചനം 

ദൈവവചനം 

ദ 
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(൧. 

കൃതൃമായ ഗുണദോഷം 
ചെയ്യു കൂപയാരു നടത്തും 
ഭൂൃത്യുവിനുനേരത്തും നമ്മെ ്ു 
കാത്തിട്ടം ധൈധല്യം തനിട്ടം__ദൈവ 

ച കി്കം ചള 

൨൯൯ 390 

ഇംഗ്ലീഷ് -- ആദിതാളം 

പല്ലപി 

തിരുവേദത്തിശ പൊരുളേ ! 

മമ ഗുരുവായ മഫഹേശജനേ 
അരുമേണെമീ സമയം തവ 

വരമാഭമൃുതമാം വചനം 

ചരണെങ്ങഥാം 

പരിശുദ്ധ വേദമതില് നി_ 
ന്നത്ഭുതകായ്യയങ്ങഗ കാണ്മതിനായ് 
തുറക്കേണമേ മമ കങ്കെഠ നീ 
കൃപയോളടു പരാപര൨േ_ തിരു 

വരമാവിയിശ വരമേകണം 
വിരവോടെയി ദാസനഃ നീ 
പരമാനന്ദകരമാം മൊഴി 
പരിചോട്ട ഗ്രഫിപ്പതിന്നായ്__ തിരു 

ി 

ഉലകമതി൯ പല ചിറ്തകഠം 
ബലമായി വന്നെന്മനസ്സി- 
ന്നലമ്പര ചെയ്യ്യാതിരിപ്പാ_ ലു 
നടിയനെ കാത്തു സ്മക്ഷികേണ്മേ __ 

ര. മധൂരം തവ വചനം ഏനിക്കു 
തേന൯കട്ടയെക്കാള ധികം 
സതതം മഹാനിധിയാമിതു 
സദയം തരണം പരേ തിരു 

ഉലകമതിര വിലയേറിയ 
വല മുത്തുരത്നങ്ങളെ ക്കാം 
അലങ്കാരമായ് വിലസീട്ടന്നു 
ബലമേറിയ നിന്മൊഴികഠം__ 

ി 

മറവായുള്ള മഹാ മമ്മങ്ങംം 
മനതാരിരു പൂതിവതിന്നായ് 
മറക്കാതെ ഞാന് കരുതീട്ടവാ൯ 
തരണം കൃപയധികം__ 

തിരു 

തിര 
ചി 
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രാ00 * 400 ൭0൨ 
൧ നിന്തിരു വചനത്തില് 

നിന്നത്ഭുതകാഷ്യയങ്ങഠം 
ചന്തമായി ഗ്രഫിപ്പതിന്നു 
നിന്തുണ നല്കീശോ 

അന്ധകാര രാജനെ നമെ 
ചിന്ത കലക്കാതെ 
കാന്താ നിഷ ചിന്തയെന്നില്ത 
തന്നാദ്യന്തം പാലികു 

സത്ൃവചനത്തില് നിന്നു 
നിതൃ ജീവവാക്യം 
ചിത്തേ പതിപ്പിച്ചിടുക 
ശുദ്ധാത്മനായകാ ! 

വിശ്വാസത്തോടെന്നു ള്ളില് 
നി൯ വിശ്വാസമൊഴികാഠം 
നിശ്ചയമായി--കലന്നിനി- 

ക്കാശ്വാസമുണ്ടാവാ൯ . 

ര്ധ0൧ 401 
൧ 

നല്ല ദേവനേ ഞങ്ങ എല്ലാവരേയും 

നല്ലതാക്കി നി൯ ഇക്കുത്തെ ചൊല്ലീടേണമേ 

൨ 
പകച്ടമേച്ചിലിത ഞങ്ങ മേഞ്ഞിടടവാനായ് 
മെച്ചമായാഫാരർത്ത നി നല്ലിടേണമേ 

൭൫ ൨. 

ത്നന്ധകാരമാം ഈ ലോകയാത്രയില് 
ബന്ധുവായിരുന്നു വഴി കാടിടേണമേ 

ര 

ഇമ്പമേറിയ നി൯ അമ്പുള്ള സ്വരം 
മുമ്പെ നടന്നു സദാ കേഷപ്പിക്കേണമേ 

൫ 

വേദവാകൃത്ങഗശ ഞങ്ങശക്കാദായമാവാ൯ 
വേദനാഥനേ നിനെഠറ മ്ഞോനം നല്കുകേ 

റ്ഴാ൯ 

സന്തോഷം സദാ ഞങ്ങഠ ചിന്തയില്വാ_ 

സന്തോക്കത്തെ ഞങ്ങധാകിന്നു ദാനംചെയ്യു-- 
൭ [കേ 

താതനാത്തന്നും പ്രിയ നൂതൃപൃുത്രന്നും 
സാദരം സ്മൃതി സ്ലോത്രം എന്നുംചൊല്ലന്നേ- 

സ ആമേന്. 

൩ സറ 0൬0 

402 

മണരങ്ക __ ചെമ്പടതാജം 

പല്ലപീി 
| ദഭൈവവചനമേ ദിപൃപിശേഷം 
സവ്യദാ മോദമോടെ_ അതില് 
ദൈവമേ നോക്കുവാ൯ കട്്്നിനിയ്ക്കേകുക 
ജ്ീവദയാപര൨േേ_ 

ച്തന്ണങ്ങം 

ക്രരിരുമില് വഴിപോകുനു നല്ല പ്ര 
കാശം തെളിച്ചു കാട്ടി-സഭാ 
നേരെ തന൯വഷഴി നടത്തീട്ടം മണ്ടിവിള_ 
ക്കേതിഫ ലോകമതില്__ ദൈവ 

ര 

 മേഭിനിയില് ധനധായന്യം നിറഞ്ഞുള്ള 
 ഭണ്ഡാരശാലയേതു- ആത്മ 

പൈദാഹഫമേറി വലഞ്ഞീടടന്നോക്കൊരു 
 ഭേദമെന്വേ കൊട്ടപ്പാന൯__ ദൈവ 

൩ 

സ്വദ്രപൂരം നോകി യാത്രചെയ്യുന്നവ_ 
ക്കൊക്കെയുമുമഭ മഹാ--നല്ല 
യോധ്യനാം മിത്രനെ തെറടുക്ൂടാതഷങ്ങു 
രൂട്ടികൊട്ടപ്പതെന്തു 4__ ദൈവ 

ര 

ഉണ്ടൊരു വൃക്ഷമതി ൯ ഫലമെപ്പോഴ്ചം 
കുണ്ണിതനാം പാപിയി-മഹാ 
ഇണ്ടലകറഠി സന്തോക്കം കൊടുത്തീട്ട_ 
ന്നേതതു ലോകമിതില്__ ദൈവ 

൫ 

പാവത്താത നൊന്തു വഖഞ്ഞീട്ടം രോഗിക്കു 

വൈദൃനാമേശുവിനെ_ കാട്ടി 
രാപ്പകല് ക്രടിരുന്നാശ്വാസവാക്കുകഠം 
ചൊല്ലികൊട്ടപ്പതെന്തു 4__ ദൈവ 

൬ 

എ൯വഴിക്കുമള മണിവിളക്കും സദാ 
ജീവനെറ ഭോജനപും-നല്ല 
ജീപതരുവി൯ സുഖമേകും ഫലമതും 
നി൯ വചനം പരനേ. ദൈവ 



ക്കള് ി 909 

111൧. 

അനുതാവ്വമ 

20൩ 403 ദ്വാര 404 

പല്ലപി ഖമാശ് -- രൂപകം 

അരുമതാതാ !_അയ്യോ_നിനെറ പല്ലപി 
അടിമല൪ഗതി മമ ത്രിയേകനാകുമെ൯__ മാനസാന്തരപ്പെടേണം 

ത്മ ദൈവം കല്ലിചീട്ടുന്നെ 
അനാപല്ലപി മോചനം തന്നിട്ടമെ താ൯ 

പരമകൂപാനിധിയല്ലോ നീ__എന്തി വ്വം ചെറ്റലു് 
പരമനീചനിലിത്ര ഭയ തോന്നീ__നിനെറ ചരണങഞ്ങറം 
മകനെ_ന്നിനിയെ ങ്ങിനെ ഞാ൯ അറിയായ്മുയി൯ കാലങ്ങഗം 
മൊഷഴിവേനയ്യോ-ഏന൯- അരുമ കനോക്്ലിഷില്ല അ 

ചരണം അറിഞ്ഞപി൯ വേഗം നിങ്ങാം 
മനം തിരിഞ്ഞിടവാ൯_൨ മാന നിഞ്ചേവടി വിട്ടോടിപ്പോയേനെ- കക്ം ത് 

പഞ്ചപാതകനടിപണിഞ്ഞേനെ ൨ അതിരറഠറ സ്റ്റേഹമോടെ 
നെഞ്ചിൻ തിരുക്കനിലെ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്ന 

വെടിഞ്ഞോനന്െമാമോ. ഏതുമെ മടിച്ചിടാതെ 
ന്നഞ്ചിപ്പന്നികഠം മേയ്്റാ൯ പോയേനെ രക്ഷ പ്രാപിക്കാം ഇന്നെ മാന 

1 ക്ഷുത്താത മെലിഞ്ഞേനെ നം ജീ 
തവിടിന്നലഞ്ഞേനെ 

ഭയയെ അഗഞണ്ടയമായ് 

തള്ളിടാതെ വേഗം വന്നു 
അനുതാവമോടിപ്പോഠം__ മാന ടി [ 

[ന്ി 

ര. നിനെറപേക്കായേശുദേവ൯ 
തിരു പുണ്ടൂയാഗത്തര 
നിവത്തിച്ച രക്ഷയതിര 

ക്ണ്ണി൪ ചൊരിഞ്ഞേ-പൊരിഞ്ഞേ 
വരുന്നേനടിമയയ്യയോ_എ൯__അരുമ 

സച്പചസന്തതിയുട്ജിരല് വഹിച്ചേനെ_ നിന്നു. 
യിഫ്ലിനുകുട്ടികളാക്കി വരിച്ചേനെ 
അപ്പാനിശധനമെല്ലാം മുടിച്ചേനെ_ലോക 
ക്കപ്പക്കുഴിയിലേവം മദിച്ചേനെ മാത്രം വിശ്വസിച്ചിപ്പോം__ മാന 

മണ്ണ്ണെ അണിഞ്ഞേനെ ൫ ചിന്തഷയററ ജീപിതത്തിശ 

വിണ്ണെ ഉരിഞ്ഞേനേ അന്തം എന്നെന്നോക്കുവിള് 

ന്ത പള ന്ത്ത്ു സന്താപത്താല് വെന്തു നിരയം 
കൃപതേ-ശരണമിനിക്ക-__എ൩__അരുമ നൊന്തിടാതിരിക്കുവാ൯__ ചിറ; 

൩ 

തിരുമുഖത്തു നോക്കുവാ൯ മടിക്കുന്നേ_തിരു ) 
ക്കരധംക്നിപോത്തെ൯ വായ് തുറക്കുന്നേ | ൪0൭) 405 
തിരുകുയ്യണുപ്പാ൯മനമുരുക്കുന്നേ__ നിസെഠ 
തിരുവായ് ചുംബനം ദേഹം തള ത്ത്തുന്നേ ജയനാരായണി -- 3ൃദിതാളം 

ഉള്ളം ഒരുകുന്നു-വെള്ജം നികരുന്നു പല്ലൃപി 
തിരുച്ചരണം-ശരണം ി മനം തിരിഞ്ഞീട്ടുവി൯_ന്;, 
ശരണം കരുണാനിധേ_എ൯__ അരുമ | മനം തിരിഞ്ഞീട്ടവി൯ 

മരിക്കുന്നതെന്തിറം_നീ 
മനം തിരിഞ്ഞീടുവിശ 

14 



210 റേമ്ദമസ്ധനറമു 
ി 

അനുപല്ലപി നിസ്പാരമാകീടരുതെ 
വ൯കൃപയായി-നി൯ ഗ്രണം തേടിയ സംശയം അരുതെ 
അ൯പേറും ദൈവവിളി പരിചോടെ കൈക്കൊള്ളും 
കേഠക്ക ന്! പാപിയേ_ മനം വരുന്നവരേവരെയും 

ച്ചരണം | ഒരുങ്ങി 
പക്ഷമോടെ വിളിക്കന്നേ രുങ്ങിനിച്ചക്ന്നേശുതാ൯ 

രക്ഷകന നിന്നെ വരിക തന്നരികില് ന മനം 

ാസ്്ലാവ്ഥ്പധ്ു് 

പ്രതിഷ്ഠ 
ര്ധ0ാനു 4061൮ ഘന നിക്ഷേപം സ്വശ്ലത്തിങ്കത 

റ് ആകയാര ഞാ൯ ഭാഗൃവാ൯ 

രാധം ഇംഗ്ലിഷു ലോകരുടെ ഭൂഃഖത്തിങ്കല് 

൧ ഞാ൯ കത്താവിന്നായി പാട്ടം എനിക്കുണ്ടോ ഭൂര്ഖിപ്പനേ 
ജീപിച്ചീട്ടം നാളെല്ലാം നന് ദൈവതര്തിങ്കലെ സന്തോഷും 

ദൈവമഹത്വം കൊളണ്ടൊടടം ആശ്രിതരി൯് ബലം ആം 

കിത്തിക്കും താ വാത്സല്യം ആശയറദുപോയ ക്ലേശം 

൨ ഭാരമുട്മോ൪ മനമല്ല യി 
ദൈവാത്മളവി൯ ലക്ഷണം ൧൦ ഹല്ലേലുയ്യാ ദൈവത്തിന്നും 

സാക്ഷാല് അഭിക്കിക്തക്കെല്ലാ - ഫല്ലേലയ്യാ പുത്രന്നും 

കാലത്തും സന്തോഷിക്കാം ഹല്ലേലുയ്യാ ആത്മാവിന്നും 
ഇന്നും സവ്വകാലത്തുംം 

൩൨ ദൈവമുഖത്രി൯ മുമ്പാകെ ര്തു 

വീണയാലെ സ്മൃതിപ്പാ൯ 
& ളു % 

യേശുവിന് തിരുരക്തത്താലെ ൫20൭ 407 

ന്ന ൯ നി ി എ൭ പ്രാപ്യ൯ ആക്കി താ രാഗം ഇംഗ്ലീഷ് 

യേശുവെപ്പോലെ തആകുവാ൯ 
യേശുവി൯ വാക്കു കാക്കുവാ൯ 

| 

രം കേക്കു ദൂതന്മാരി൯ഗാനം 

ബേത്ലഹേമി൯്വയലിത 

നോക്കുക പിതാവി൯ ഭാനം 

ചേരുക സംഗീതത്തില് 

1 

യേശുവെ നോക്കി ജീവിപ്പാ൯ 
ഇവയെ കാംക്ഷിക്കുന്നു ഞാ൯ 

ഉറപ്പിക്കെന്നെ എഏ൯ നാഥാ 
നിഠെകുയെന്നെ ശുഭ്ധാത്മാ 
ക്രിസ്ത൯ മഫത്വത്താലെ ഞാ൯ 
മുറഠും നിറഞ്ഞു ശോഭിപ്പാ൯ 

൫ പാലും തേനും ഒ്ലകീടും 

നല്ലോ൪ രാജം എന്റേതാം 

ആശ്വാസങ്ങഠം നിറഞ്ഞിട്ടും 

ക്രിസ്മ൯മാവ്വെ൯ പാല്പിടം 

അപ്നാ ൨ ശൈശവപ്രായ വീക്കം 

ഉള്ളം എല്ലാം തുട മ്പോഗം മോശയാലുള്ള താഴ്ടകഠം 
പാട്ടം മ്േന്നെ അഗ്നിയാലെ നീക്കുക എല്ലാം നായകാ 

ശോധന ഫെയഷ്യിട്ടമ്പോഗ ഏകുക നി൯ സംഘണ്ണുത--- നി 

൭) അത്തിവൃക്ഷം “പാടിയാലും ൩ പ്രാത്ഥനയാര എപ്പോഴ്ചം ഞാ൯ 

മന്തിരിത്ങാവഭജിയും ജാഗരിക് പോരാടടവാന൯ു 

ന്നും നല്യാതിരുന്നാലും നിനെ സഫാധം നല്ലയക 

ഞാ൯ കത്താവിത പുകഴ്ട്ം എനെറ മഹാപുരോഹിതാ-- ഉ 



ചി 

ര. വാശത്തമാം നിക്ഷേപം ഞാ൯ 

ആകെയെ൯ സ്വന്തം ആക്കുവാ൯ 

ഘഏണ്ണപ്രകാശം രക്ഷകാ 

ഘഏണ്ണവിശ്വാസത്തെഷും താ--- 

ഭീരുത്വത്താത അനേകരും 

തീരെ പിന്മാറി ഖേദി ടം 
ധീരത നല്ലകേശുവേ 
വീരനാം സാക്ഷി ആക്കുകേ_ മ ് ി 

വാങ്ങൂുകയല്ല ഉത്തമം 
താണ്ടുക ഏറെ ശുദ്ധമാം 

എന്നു നിന്നോട്ടക്ൂടെ ഞാസ 
എണ്ണ്ൂവാരനു ജ്ഞാനം യനല്ല,ണം-- 

തേട്ടവാള് നക്ടമമായതും 
നേടടവാനു ഭക്ടുമായതും 
കട്ന്നീര വാക്കും സ്നേഹം താ 
വന്നു നി൯ അഗ്നി കത്തിക്ക__ 

ല് 

കക്ടനയിലും പാഴട്ടവാ൯ 
നഷ്ടം അതില് കൌണ്ടാവാ൯ 
ശക്തി അരുധംക നാഥനേ 
ഭക്തിയില് ഘൃണ്ണു൯ ആക്കുകെ__ 

യേശുവിനുക്രടെ താഴ്ഴചുവാ൯ 
യേശുവിന് ക്രടെ വാഴ്ചവാ൯ 
യേശുവില് നിതൃം ചേരുവാന് 
ജവയെ കാംക്ഷിക്കുന്നു ഞാ൯൨_ 

൫൧0൮ 408 
ച്ലാല് -- അടതാജചായ്ക്ക് 

പല്പപി 

രക്ഷകാ നിസെറ പിന്നാലെ വരുന്നേ 
പക്ഷമോടെന്നെ നീ താങ്ങിക്കൊണ്ടാലം 

൧്വരണങ്ങദലം 
ലോകം ജഡ്ധം സാത്താശ൯ വലവിശിയാല്ും 
നി൯ ബലംകൊണ്ടു ഞാ൯ ചാടിമാറിടം__ 

൨ 
സങ്കടങ്ങള് വന്നെന്നെ ച്ചററിയാലും 
ശങ്കയില്ലാതെ ഞാ: ഗു ല്ല ഞാൻ നിന്ന്യെവാഷ്ക്ീടും__ 

൩ 
സ്നേഹിത൪ ചേനനെന്നെ പരിഹസിച്ചാലം 
സ്റേഫിതനുകത്താവിത്ശരണപ്പെടും ഞാ൯ 

രഃ 

ആയിരമായിരം ആത്താക്കാം ക്കായി 
ആശയായ് യുഭ്ധത്തില് മരിപ്പാനരുശക__ 

21 

നി ൫) 

എനിക്കായി വേദനപ്പെട്ട എ൯ നാഥാ! 

നിനക്കായിഞാനെനന്െഠ ജിവനെ വെപ്പാ൯ 

൬ 

പാപികഥെ തിരുപ്പാദത്തിര ചേപ്പ്യാ൯ 

പാപവിനാശകാ ! നീ കൃവചെയ്ലു,-രക്ക്മ 

ദാ0ന് 409 
തോട। -- ആദിതാടഒം 

പല്ലപി 

യേശുവിന് ദിവൃഹിതം-പ്രസാദമെന 
മാനസമേ സതതം 

ക ൪ണങ്ങധഠ 

ജശനവനെസെറ-പാപമശേകഷുവും 

മോചനം ചെയൃതിനാത.-പ്രനസ്ധാദമെ൯ 
മാനസമേ സതതം. യേശു 

ഞാനവനോടന൯ു_രൂപനാവാനെസെറ 

ഉനമെല്ലാമകഠറി_ഭിനംതോടും 
വാണീട്ടന്നെന്നിലതാല്__ യേശു 

൩ ശോകമശേഷ്മവും-നിക്കി ദിനംപ്രതി 
ലോകത്തില് നിന്നക്ഴഠി_യനാരതം 
കാത്തുപോറഠടുന്നവനാം__ , യേശു 

ജിവനവനിറി_ക്കാവിയിനാല് നല്ലി 
ചാവിശ ശരീരമതില്.പ്രതിദിനം 
മേവും സവ്വേശ്വരനാം__ യേ ക 

രാഥ൧0 410 

ധമണര്രദം -- ആദതാടം 
ഥേ 

യേശുവി നാമമതെന്നുടെ കാതി 
ന്നേററവും ഇമ്പമല്ലൊ-___അതെ൯ 

ആശയമതിന്നു ആനന്ദമാം ഈ 
ക്ലേശത്തിനു താഴ്ചരരയിത 

ി 

൨. 

എന്നെ സ്നേഹിചെരെറ പേക്കു മരിച്ചോ. 

രെന്നരുമനാഥ൯൩൨_സദാ 
എന്നക്താരില് മന്നനായ്്കാഴ്൯ 

എന്നേക്കും യോശ്ൃനല്ലൊ 

ഴൂ ല്താ൯ 
പൊ൯ കൈകലാര സദാ താത്ല്ന്നെന്നെ 
ചു,൯ കാര വഴ്ചതിട്ടമ്പോഠം__എനെറ 
സങ്കേതം എന്നും ശങ്കയില്ലേതും 
തങ്കലെന്നാശ്രയമെ 
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൭ വറും 

എന പ്രിയ രക്ഷകനു എന്നും എന്നോ 
ക്രടെ വസിച്ചീടന്നു__തന്റെറ 
ശാന്തമാം മാധവ്വിത ചാരുകിത എനിക്കു 
ഭാഗൃമിഫത്തില് സദാ 

൫ 
മാധുയ്യമേഠുന്ന വാശത്തങ്ങഠം തസ 
വേഭത്തിലുണ്ടസംഖ്യം__അവ 
സാദരമെനെറ പാതയിലെന്നെ 
ശക്തീകരിച്ചീട്ടന്നു 

൬ 

എന്നുടെ കാന്ത൯ മന്നവ൪ര മന്ന൯ 

കത്താധികത്തനത്രെ_അവ൯ 

14,111 

' ഉന്നത ദൈവനന്ദന൯ ന്മൂനം 
 ധന്ൃരിത ധന്യയഹം 

൭ 
പത്തു സഫസ്രങ്ങളിലരിശ്രേഷ്ട൯ 
; സെൌന്ദയ്യവാ൯ു മുഴ്ചതും__എന്െറ 
; ഉത്തമസ്റേഹിത൯ ഇഫഹവപരങ്ങളിചെ൯. 
സവ്ൃത്തിലം സപവ്യമേ 

൮൮ 

 ത൯പ്രിയനാമം എന് ജമ്പമാം ഗാനം 
 ഭൂവിരത ഞാ൯ ജീവിക്കമ്പോഠം__തനെറ 
മുമ്പില് സ്വല്ലോകെ ചെന്നതിന൯ുശേഷം 

: എന്നും എന്നേക്കഹൊ 

141111 

വിശ്വാസം 

ര൧ഥ൧ 

രാഗം -- ഇംഗ്ലീഷ് 

പേദത്തില് ദൈവം താന് എഴ്ചതിനാ൯ു 
യ്േശുരക്ഷ്മിക്കുന്നിപ്പോഗം 
ഭേദമില്ലതിന്നു സാക്ഷിയും ഞാ൯ 
യേശുരക്ഷ്മിക്കുന്നിപ്പോ൦ 

യേശു രക്ഷ്മിക്കുന്നിപ്പോഠം 
എന്നെ ത്ഥഷിക്കുന്നിപ്പോശം 

& യ്യേശു രക്ഷ്മിക്കുന്നിപ്പോഠം 

൨ 

ദൈപത്തോടകന്നു കിടാന്നു ഞാ൯ 

സപ്ല്ൃത്തി൯ ചതിവിനാത 

കേവലം തിരിഞ്ഞു നിരന്നു ഞാ൯ 

411 

[ന്നാ൯ 

അതെ ഇങണ്ണും എന്നും താ൯ രക്ഷ്മിക്കു_ 

൫ 

സ്വഗ്ലത്തില് ഭക്തരി൯ മദ്ധ്യസ്ഥനായ് 
വാഴ്ഠന്നു താ൯ എന്നുമേ 
ലോകത്തില് വിശ്വസ്മകാഷ്യസ്ഥനായി 
നല്ലി ത൯ ആത്മാവി൨െ_ യേശു 

൬ 

ത൯സുവിശേഷത്തിന൯ു ആശ്വാസത്താല് 
മാഠുന്നെ൯ ചഞ്ചലങത്ങഗം 

പൊ൯ ഉപദേശപ്രകാശത്തിനാല് 
തീിരുന്നെ൯ സംശയങ്ങഠം.--, യ്യേശു. 

൭ 

്ഞോനവും നീതിയും വിശുദ്ധിയും 
വീണ്ടെടുപ്പും യേശുതാ൯ 
| മാനവും സ്ഥാനവും സല്ബുദ്ധിയയം 

േശകൊണ്ടടികളാല്__ യേശു തന്നില് കണ്ടെതുതുന്നു ഞാ൯൩__ യ്യേശു, 

൩ [ല് 

ക്ലേശത്തില് ശിധ്മേല് ചുമന്നു താ൯ പേയും ത൯ അസ്രൂങ്ങഗ എയ്യും അപ്പോശ. 

പാപത്തി൯ ശാപമെല്ലാം 

ആശ്രിതകുശുദ്ധി നീക്കിട്ടവാനു 

തുറന്നോ൪ ഉറയവ്ലിതാ-- യേശു 

ര 

ചാവിനെ ജയിച്ചയിത്തതിനാര 

ശക്തനാം രക്ഷകന് താ൯ 

ജീവനാം താ൯ എങ്ക മേവുന്നതാര 

൫ ൭ദൈവം എ൯ വക്ഷത്തിലാം--- 

യേശു എ൯ പരിചയാം 
തീയും ഈ ഭൂമിമേത പെയ്യും അപ്പോം 
പാപ്പിടം ത മാവ്വിടം.-- യേശു 

്ി 

വീ്ച്ലുകഠം താഷ്ടകഠം എന്നില് വരാം 
രക്ഷകനു വിഴ്ചന്നില്ലാ 
ചേച്ചയില് തീച്ചയായ് കാത്തീട്ടം താ൯ 

യേശു | ത൯കൂവ തീരുന്നില്ലാ-_ യേശു 



ഐകൃത 

൩ എ൯ യേശു എ൯ സംഗീതം 
എസ ബലം ആക്കുന്നു 

എ൯ ഹൃദയത്തി൯ ഖേദം 

ഒക്കെ താ൯ തീക്കുന്നു 

ല്ഠ & 

വേഗത്രിത, വരും താന് മേഘത്തിലും 

മാലെല്ലാം മാററീടട വാന് 
തികഞ്ഞുദ്ധാരണം ദേഫഹഅിലും 

കകക 

പ്രാപിഷ് പാടിടും ഞാ൯- യേശു എനു വഷഴിയിത പ്രയാസം 
ഞെരുക്കം സങ്കടം 

4.17 പരുമ്പോഗം നല്ലാശ്വാസം 

൧൨ യേശുവിയമാവ്വിടം 

രാഗം ഇംഗ്ലിഷ് 

൧ ഏന് യേശു എന് സംഗീതം 

൧൯ ബലം ആകുന്നു 

താ൯ ജീവമനെറ കിരീടം 

എനിക്കു തരുന്നു 

ത൯മുഖത്തിന൯പ്രകാശം 
ഫാ എത്ര മധൂരം 

ഫാ നല്ലോര് അവകാശം 

എനേേതതു നിശ്ചയം 

രം എ൯ യേശു എനു സംഗീതം 

എസ ബലം ആക്കുന്നു 
താന നിത സ്നേഫംകൊണ്ടു 

എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു 
താ൯ തുടങ്ങിയ വേല 
എന്നിത നിവത്തിക്കും 
താ൯ കൃഷ്ണമണിപോലെ 
എന്നെ കാത്തുകൊള്ളേം 

തത്തെ 

൫ എസ യേശു എസ സംഗിതം 

എ൯ ബലം ആകുന്നു 
തന വരവു സ്ഥീപം 

നേരം വുലരുനര 
ദിപൃമഫത്വത്തോടട്' 

താസ വെളിപ്പെട്ടിടും 
ഈ ഞാനുമവന്ോടു 
ക്രടെ പ്രകാശിക്കും. 

൨ എന൯ യ്യേ എ൯ സംഗീതം 
ഏനസ ബലം ആകുന്നു 

ഫുനിക്കു വിപചര്തം 

ആയ കുയ്യ്മേഴ്ട്ത്ു 
തന ഭൂശിര തിരുരക്തം 

മായിഷ്ചകള ഞ്ഞു 
ശത്രുത തീത്തു സ്വശ്ലം 
എനക്കു തുറന്നു 

തത്തു 

ിി 

[11 ഐകൃത - 
ദ൧൩ 413 അനൈക്വതാന്തം കുല 

മനസ്സറകൊണ്ടെന്നാലും-- 

സൃതരിഹ ലോകത്തിൽ 
സദാ സുഖിക്കുന്നേശു 
സൃതരുമൈക്യാവിയില്__ 

പരമരഹസ്ൃമേ-ഒരുമയി൯ ജീവിതം 
പരമദേവ്പ്രസാദം-വരുവതി൯ കാരണം 

| 

ബലഹഫഹര! വാതു ആദിതാജം ൩ സദാ വിഭിന്നം സാത്താ൯ 

| 
] 

ര വരഥഏരഷനാം 

ചരണങ്ങഥം പരസുതനേശുവില് 
൧ ഒരുമയത്രെ ബലം നിരതഭക്തക്കുളള 

നരകുലത്തിന്നു പാത്താത പരമചിഹ്നമതു__ 
ഒരുമ വിട്ടാത പിന്നെ 

പരമമോക്കെ നിത്ൃം 
ഒരുമയിന്നാത്മൂവിത 
തിരുപ്രസാദത്തിലവ൪ 

രമിച്ചിടുന്നെല്ലാരും__ 

൭ 
വരുവതു നാശമാം__ വര 

൨ ഹനിച്ചു കായേന ഫാബേ_ 

ലിനെ മനോദ്വേക്ഷത്താത 
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രാഥരാ 4.14 

സപ്വേശ്വരാ സദാ നിന്നെ സ്തൃതിചിടാ൯ 
നിവ്മ്രാജചിത്തഥിനിക്ക നല്ലി 
1 ഉവ്യിയിതവച്ചെന്നെ കാണിക്ക പാപത്തെ 
വിട്ടുള്ള ഭഴിവിര.തിശപ്രമോദം__പാപം 

9 ൨ യ്ക 
പ൯പേക്കായ് നിന് ചടം പൊടിതുറന്ന_. 
അനുപാം ജലമൊഴ്ചെ കീടടന്നഫൊ 

” ഇമ്പമോടെസ ഫൃുദയത്തിലതിത നിന്നു 
നിയപൊ൯കരതഅാല് തളിചീടെണം__ 

ഇ പ്പോശ 

1.0: 

415 

പത്തുവരാല। -- ആദിതാളം 

രാ൧ ൭) 

൭ പല്ലവി 

സ്നേഫിച്ചിടേണം നിങ്ങഠം തമ്മില് തമ്മിലും 
സ്റനറേഫിചിടേണ്ടം നിങ്ങഗ 

അന്പല്ലപ। 

സ്നേഹിച്ച നിങ്ങള്ഥെ ഞാന൯ 

അതുപപോതതന്നെ 

എന് ശിക്ൃരാം നിങ്ങളു.ം 
ഫുദയവതുവ്വം--- 

ക കാ 

സ്നേഹി 

ചൂരണങ്ങഥം 

താത൯ എന്നെ സ്നേഹിച്ചു 
പോര നിങ്ങമെ ്. 

ഞാനും സ്നേഹിച്ച് നൂനം 
ത൯കല്ലന ഞാ൯ 

ം [0 റി ത ഭൂമി. 

വിശുദ്ധി 
൩ 

ഫന്നുടെ ചിഅം നിനകധിനം സഭാ 
പൊന്നുടയോനിരിപ്പാനിടമെ 
മന്നവനേശു വസിക്കും മനസ്സിരു ത൯ 
പൊന്നാം സ്വരംസദാകേട്ടിടാമെ_തനെ൦ 

൪ 

,സവ്യവിചാരങ്ങളു.ം പുതുതാകുന്നു 
ദിപ്ൃമാം സ്നേഹം നിറഞ്ഞൊഴ്ടകും 
ദൈവസുതനു വസിച്ചിട്ടന്ന ചിത്തത്തിര 
അവ്യയയാത്മാവി൯പ്രവേശത്തിനാല് സദാ. 

൫൭ 
രംവഗ്ണ്ണമുജ്ലാരു ചിത്തം ലഭിച്ച ഞാ൯ 
ദൈവത്തെ വാക്കി സ്മൃതിപ്പതിനായ് 
ദൈവമേ പൂത്തനു ഫൃൂദയം തരാമെന്ന 
ദിപൃവാകെ നിവത്തികേണമേ__.ജപ്പോഠം 

സ്നേഹം 

കാത്തു ത൯ സ്റ്റേഹത്തിരല് 
പാത്തീടടംപോര നിങ്ങഠം 
പാക്കും എ൯ സ്നേഹത്തില് 
ഏനു കല്പന കാത്താല്. സ്സ്റേഹ 

നിങ്ങാഠക്കു തമ്മില് തമ്മില് 
സ്നേഹമുണ്ടെങ്കില് 
നിങ്ങധം എനു ശിഷ്ലൃരെന്നു 
അതിനാല് ലോകം 
പൃങ്ങൂം അദിയുംം വിളങ്ങും 

നിങ്ങ വെളി. 
ചങ്ങളായ് ദിവ്ൃപ്രഭ 
മങ്ങിടാതെന്നും__ 

റം 

സ്നേഹി 

എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവനു 
എസ വചനത്തെ. 

ഉണ്ടയില് പ്രമാണിക്കും 

എന്നുടെ താത൯ 

തന്നാല് സ്ന്റേഹികുപ്പെടും 
അവനു, ഞങ്ങമു.ം 
വന്നവനോടൊന്നിച്ടു 
എന്നും വസിക്കും. 

൩. 

സ്നേഹി 



ഞാ൯ നിങ്ങശക്കുവേണ്ട - 

യെസെറ പ്രാണനെയും | 

തന്നതിനാത സ്റ്റേഹത്തെ 
നിങ്ങാം അറിഞ്ഞു । 

നിങ്ങളും സോദര൪ 
തങ്ങഗംക്കവേണ്ടി പ്രാ. 
ണങ്ങമെ വെകുകള- 

യേണ്ടതാകുന്നു-- 

[൧ 

സ്നേഹി | 

൫ ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു 

സ്റ്റേഫത്തിര പാപ്പ്പോ൯ 
ദൈവത്തില് വസിക്കുന്നു 

സ്നേഹത്തി മക്കന 

ഭൂവില് അല്പകാലം | 
ജീവിച്ചതിനുശേഷ: 

പാവനലോകെയെന്നും 

പാക്കും തന്മുമ്പിത-__ സ്സറേഫി | 
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ശങ്കരാഭരണം - മുടയടന്ത 

രാഥനു) 

എന്പ്രിയരക്ഷകനേ നിന്െറ സ്നേഹം 
ഏററവും അത്ഭുതമേ 

അനുപല്ലപി 

൯ പാപത്തിതനിന്നു 

എന്നെ മോചിപ്പാനായി 
അ൯പേഠുന്നോനേ നീ 

സ്വദാഗൃത്തെ വിട്ട എ൯ 

ച്വരണങ്ങലവം 

മാപരിശുഭദ്ധനായ ഈശനെറ പഡ്ര-- 
മാണങ്ങഗം ലംഘ്വിക്ഷയാല് 
ശാപപത്രമാമിപ്പാപിക്ക ദൈവത്തി൯ 
കോവാഗ്നിയിതനിന്നു മോചനമേകിയ __ 

൨ 

ദാസസെറ വേഷ്ചത്തെ നീ ഏണ്ടീലോകെ | 
വാസം ചെഴ്യയെനെറ പേക്കായ് 
ദേഫത്തി൯ ക്ഷീണത ദാരിദ്രത്തി൯ദുഃഖം 
ദാഹം വിശപ്പും സഹിച്ചു എനിക്കായ്__ 
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൩ 
ി 

ദൈവത്രി൯നത്ഹിതത്തെ എന്നേരവും 

ചെയ്യേണ്ടതിശവിധത്തെ 
ത൯വിശുദ്ധമുള്ള ജീവിതംമൂലമായ് 
ഏവക്കും കാണ്ടിച്ച സവ്ൃകൃപാലുവാം--- 

രം 

നന്ദികേട്ടം ദ്രോഹവും എന്നില് നാഥാ 
ഫൃണ്ണമില്ലാതുണ്ടഹൊ 
ഇന്നിലത്തിത ഞാന് പിഠന്ന നേരം മുതല് 
നിന്നെ കോപിപ്പിച്ചേ൯ ഇന്നോളം 

എന്നിട്ടും 

൫ 

ക്രൂരന്മാ൪ കൈകളിര നി അകപ്പെട 
പാരം കക്ഷപ്പെടഹൊ 
കൂരവേദനയില് ക്രൂശില് തൂങ്ങി നിനെറ് 

ചോരയാലെന്നെയുദ്ധാരണം ചെജ്യ്യൊരു-- 

൬ 

ദൈവവും മനുഷ്ഷൃരും നിന്നെ മുറഠും 
കൈവിട്ട നേരത്തിലും 
പാവപ്പെട്ട ഏന്നാത്മാവിനെ ലേശം നീ 
കൈവെടിഞ്ഞില്ലയെ൯ഴ്ട്!൨ നെറനാഥനാം 

പാരമയോശൃനെന്നെ ന്! സ്ന്റേഹിപ്പാ൯ 
കാരണമെത്തു നാഥാ 

കാരുണ്മൃവാനെ നീ ഈവക്തുംസ്സേഹിപ്പീ൯ 
കാരണം നിനു മാ വാത്സലൃൂവീശേഷമെ-- 

വവ 

എന്നെ സ്റ്റേഹിച്ചതിനാല് നിന്മേത നാഥാ 
വന്ന കക്ഷുങ്ങമെ. ഞാ൯ [പ്പാ൯ 
നന്നായോത്തു നിന്നെ ഘഏണ്ണമായ് സ്നേഹി 
പൊന്നു രക്ഷകനേ തന്നീടണം കൃവ--- 

൪2൧൭ 417 

കേമാശ് -- റ്തിശ്രം 
സതൃവേദം രൂചാല്ലിടുന്നതും 
ദൈവം സ്നേഹം തന്നെയാം 

൧ മതൃരോടറിയിക്കുന്നതും 
ദൈവം സ്നേഹം തന്നെയാം 
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നി 

ദൈവദാസ് ഘോഷിക്കുന്ന്തും 
ദൈവം സ്നേഹം തന്നെയാം 

൩ ദിപൃസുവിശേഷസരരവും 
ദൈവം സ്റ്റേഹംതന്നെയാം. 

രാഥവ൮ 418 
മണിരമ്ം __ ചെപ്പട 

എന്തതിശയമേ ! ഭൈവത്തിന് സ്നേഹം 
ഏത്ര മനോഫരമേ__.അതു 
ചിന്തയിലടങ്ങാ_സിന്ധുസമാനമായ് 
സന്തതം കാണുന്നു ഞാ൯ 

൪ ച്വരണെങ്ങറം 

ദൈവമേ നിനു മഹാ സ്സറേഫമതി൯ വിധം 
ആക്കു ചിന്തിചറിയാം_എനി_ 
യ്ല്ലാവതില്ലേയതി൯-ആഷമളന്നീടാ൯ 

യസ 
ആ അഞ്ഞ്*് നാടാാടറായനയ്തള്യ്് 

ച് 

| ൨ ൽ 

ആയിരമായിരം നാവൃയകളാലതു 

 വണ്ണിപ്പതിന്നെമു.തോ-പതി.- 
നായിരത്തിഒ.ലൊ-രംശം ചൊല്ലീടുവാ൯ 
വാരിലസാദ്ധയമഹോേ എന്ത 

൩ 

മോദമെഴ്ഴം തിരുമാവ്വിലുല്ലാസമായി 
സന്തതം ചേന്നിരുന്ന_ ഏക 
ജാതനാമേശുവെ പാതകക്കായ് തന്ന 
സ്നേഫമതിശയമേ__ എന്ത 

രം [ഭ്െമാരു 
പാപത്താര നിന്നെ ഞാ൯ കോപിപ്പിചച 
കാലത്തിലും ദയവായ്-__സ്നേഹ [ന്നില് 
വാപിയേ നീയെന്നെ സ്നറേഹിച്ചതോത്തെ. 
ആശ്ചയ്യമേറിട്ടന്നു__ എന്ത 

൫ 

ജീവിതത്തില് പല വീഴ്യുകഠം വന്നിട്ടും 
ഒട്ടം നിഷേധിക്കാത_ഫമന്നെ 
കേവലം സ്നേഹി പാലിച്ചീടും തവ 

മേത്ര ്യ്ത്തു- _ എന്ത | സ്റനറേഹമതുല്യമഹഫോ.__ എന്ത 

ു 1 
പ്രാതഥന 

രാഥ൧൯ 419, ര. 
ന തോടു പ ആദിതാളം  സ്വന്തകുമാരനെ_യാദരിയാതെധേല് 

പ്പ്ലപി 

* പ്രാത്ഥന കേഠക്േണമേ ! 
കത്താപേ! യെ൯ 

യാചന നതകണുമേ ! 

ച്ചരണങഞ്ങഥം 
പുത്രനെറനാമത്തില്_ചോദിക്കുംകായ്യങ്ങഗം 

ക്കുത്തരം തന്നരുമ-മെന്നുട്ളൊരു 
പാശത്തംപോത ദയവായ്__ പ്രാത്ഥ 

൨ 

താതനും മാതറവും-നീയെനിക്കല്ലാതെ 
ഭൂതലം തന്നിലില്ലേ-വേറാരുമെനു 

ആതങ്കം നീകിട്ടുവ്൯൩൨_ 

൩. 
ി 

നിതൃതയി അനിന്നു_ള്ളതൃന്തസ്സേഫത്താര 

ശത്രുതയെയകററി-എനിക്ട നി 

എ൭ത്രത്വം തന്നതിനാല്__ പ്രാത്ഥ 

 സിന്ധുസമം കനിഞ്ഞ_സംപ്രീതിയോ._ 
ത്തന്തികെ ചേനിരുന്നേ൯__ വ്രാത്ഥ 

൫ 

 ഭതൃരനേകരിസ- പ്രാത്ഥന കേട്ടു നീ 
ഉത്തരം നല്ലിയതോ-ത്തത്യാദരം 
തൃപ്പാദം തേടിട്ടുന്നേ൯__ പ്രാത്ഥ 

൬ 

 കള്ളനെറ യാചന.കേട്ടുള്ളലിഞ്ഞ നിശ 

തുല്യമില്ലാ ദയയോ-ത്തിതാ വന്നേന൯ 
നല്ലവനേ സ്പരദയം.--- പ്രാത്ഥ 

പ്രാത്ഥ 

൭ 

യേശുവി൯മൂൂലമെ൯ യാചന നരകുമെ- 

ന്നാശയില് കെഞ്ചീട്ടന്നേ-നല്ലാ-തെന്നിരു 
ലേശവും നന്മയില്ലേ- പ്രാത്ഥ 



തോടി-- ആദിതാദം ആദിതാഒം 
പല്പപി പല്ലപി കൂവ ചെയ്യണെ-_യേശുദേവനേ 

കൂവ ചെയ്യണെ 

അനുപച്ലപി ക 
കാത്വരിയിന് കുഞ്ഞാടായുള്ളോനെ അനുപക്ലവ മാര ആകെ നീകി രക്ഷിച്ചോനെ__ കൂവ | നിന്നോടു പ്രാത്ഥിച്ചീടാ൯ 

ചരണങ്ങറം നിന്നടീയങ്ങഠം നിന്റെറ മമന്നുടെ യാചന_ ഇന്നേരം തന്സിര, സന്നിധാനത്തില് വന്നു 

ജന്നേരംപ്രിയഭൈവമേ !-നിന്നാത്മദാനം 
തന്നാലും പ്രാത്ഥിചീട്ടവാ൯ 

നിദ്മഹഫാകൃപയാല്._കേ്ംക്കേണമെ ചേന്നിരിക്കുന്നു നാഥാ [__ ന്നേ, കന്മഷങ്ങളാകെ_നീക്കേണമെ 
ചവരണങ്ങറഥം നിദ്കനാകെന്നെ-ഭേവേശ നീ_ കൂപ നിന്തിരുപാഭപ്ഠാത്തില്_അണയുവതി_ ൨  നെന്തുളള ഞങ്ങള പ്പനേ ! ഇന്നുമുതരു എന്നും നിന് സ്വന്തമായി നിന൯തിരുസുതനേശൂ_പി തിരുജഡംഭപി ഏന്നെ ഏല്ലംണമെ-ക്രിസ്നേശുവെ ചിന്തിയോ൪ പുതുവഴി ക്ഷിണിചീടുന്നേരം_ നിസ ശക്തിയാര തുറന്നു പ്രതിഷ്യിച്ചതാല്__ ഇന്നേ എന്നെ താങ്ങീടുവാ൯_ദേവേശ നീ കൂവ 

൩ 
ലു ൨ നിന്നോട്ടെ ൯ സ്റ്റേഹം-വദ്ധിചിടാ൯ മന്ദതയെല്ലാം നിക്കുകെ-നിന്നടിയാരിരു ഭിനംതോറും തുണ_ചെയ്യേണമെ തന്നരുഠ്ം നല്ലുണച്ചയെ ൭ ഒന്നിനും സ്നേഹം കുറഞ്ഞീടാസ വന്നീട്ടന്നൊരു ക്ഷ്ീണാം_നിദ്രാമയക്കമിപ_ സംഗതി വരാതെ_.ദേവേശ നീ__ കൂവ | യൊന്നാകെ നീയകഠഠി_ 

ത്തു ന തന്നിടുകാത്മശക്തി__ ഇന്നേ ര:൨൧ 421 ു 
൩ 1 ആഹര।! -- ആദിതാഒം 

1 ഓരോ ചിന്തക ഞങ്ങളിത്വരുന്നേ മന പല്ലപി സ്സോരോന്നും പതറീട്ടുന്നേ [॥ ആത്മാവില് പ്രാത്ഥിപ്പാനീസമയത്തിരു ഘോരവൈരിയോട്ട നീ പോരാടിയടിഷ_ ആത്മീയശക്തിയരുളേണം ദേവാ ചോരയാല് ജയം നല്ലി. [ക്കു ചവരണങ്ങംം ടേണം പരമനാഥാ__ ഇന്നേ ജ്വാത്മാവി൯ മാരി ഞങ്ങശക്കയച്ച 
ച | 1 

ിി ജീവജപംചെയ്ത്കാ൯ നി ഉപചെയ്കര_ത്തൃത്മ 
൨ 

ബലഫഹീനദാസക്കു ബചം നല്ല്ല്ടേണം ബലഫീന നാവെ നന്) മാഥേറണം നാഥാ ! | 

നിന്തിരുവാശത്തങ്ങളെ_മനതളിരിം 
ചിന്തിച്ച് നല്ല ധൈധയ്യമായ് 
ശാന്തതയോട്ടം ഭവാ൯ 
സന്നിധിബോധത്തോട്ടം ൩ 

സന്തതം പ്രാത്ഥിചീടാ൯ യിഏല്ാം, നന്നയി; നി ടം റ ജ്ഴ. | യ 
മാനമേറും കയ്യ്യാലാശീവ്ൃദിക ആത്മ | ത്തി ലി ി ഇന്നേ 

രം 
൫ പ്രാത്ഥിക്കും വായെ നീ തൊട്ടടിയാക്കു നിയല്ലാതാരുമില്ലയ്യെശഞത്ങഠംകഭയം 

നീയല്ലോ പ്രാണനാഥനേ ! 
നീയാചന കേട്ടിടാ-തായാല്പിശാചിനുടെ മായാവലയില് നാശ. 
മായിള്മായതിനാല്__ ഇന്നേ 

പ്രാത്ഥിപ്പാ൯ വാക്കുകഠം നല്ലേ,ണംനാഥാ! 
൫ 

യവശൂവിന്൯ രക്തത്തില് ശുദ്ധീകരിക ആശയോടേകമായ് പ്രാത്ഥിച്ചീട്ടപാ൯ __ 



[6 ഷ് 

“ ട്ടിുസ്്സ്ധച്ച. സച 
ഇതാനയുദ്ധം 

രാ൨൩ 423 ചരണങ്ങഥം 

) യ് യേശു തന്നെ ശമു: ഭര സ്പ . ൧ നായകനാ ശു രാഭരണം - ത്രീശ്രം കു. 

പല്ലപി മായലോകം പേടികേണ്ട 
ജയഗീതം പാട്ടം നാം ജയം കൊള്ളം നാം ജയം. 

ജയിക്കും നാം ജയിക്കും നാം ൨ സവ്വലോകസൈനൃങ്ങളെ. 
ജയഗീതം പാട്ടം നാം സാത്താന് ക്രട്ടിയാലും 

സ്വഗ്ലനാഥ൯ ചിരിക്കുന്നു 

ചരണങ്ങറം ജയഡ്യം കൊള്ളും നാം--- ജൂയ്യം 

ശൌയ്യ്യമോടെന്നു _വൈരിഗണത്തെ 
കൌശലങ്ങശ തത്വജ്ഞോനം 

. ധൈധയ്യംഘണ്ടു നാം എതിക്കുമ്പോഠ.__ജയ യേശുവിന്നു വേണ്ടാ 

൨ വചനത്തില് ശക്തി മതി 

രാവും പകലും മഭ്ധയസ്ഥനായി ജയം കൊള്ളം നാം-- ജയം 
രക്ഷകനേശു_വാദിക്യാത്__ ജയ | കരിസ്൯ ക്രൂശി൯ രക്തത്താലും 

൩ നിതൃജീപനാലം 

ആത്മാവിനുവാലാം_ആയുധത്താലെ വിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയാലും 
ആദാധപ്പെടു ൦ -ആത്മാക്കളു.ം--- ജയ ജുയം കൊള്ളം ൩0... ഒൂയം: 

കി ൫ ക്കേശിക്കേണ്ട ഹല്ലേലുയ്യാ 
ശത്രുവിന്൯ ശക്തി_നീക്കുവാ൯ു പ്രാഫ്വി ദൈവത്തിന്നു സ്യ്ോത്രം 
ക്രിസ്മവിരു ഭക്തി- മാത്രം മതി__ ജയ | യേശുകൊണ്ട ജയത്താലെ 

൫ ജയം കൊള്ളം നാം--- ജയം 

സ്ൃത്ൃത്തിന്നായും_ ഭദൈവത്തിന്നായും 

സാക്ഷികളായി നിന്നിട്ടമ്പോ൦ം_ ജയ 
ലി രാ൨൫ 42 

ന 

* ക്രരപിശാചി൯--കൌശലങ്ങടെ. സുരാജ് _ ച്ചെമ്പട 

ധീരതയോടെ നേരിടടമ്പോഠം-- ജയ 
പല്ലപി 

] 

പ്രാല്ഥനയോടെ _പോരിട്ടുന്നേരം | യേശുവിൻ പ് 
പ്രാപിക്കും ജയം-നൂനമതാല്ത_- ജയ ധൈധയ്യത്തോടെ നടപ്പ 

ആശു നമുക്കുണ്ടു ജയം 

വൈരിയോടു പൊരുതാത് 

ച്ചരണങ്ങാം 

ര൨൪: 
424 ൧ ലേശവും ഭയം വേണ്ടാ 

നമക്കിന്നു ജയിക്കാം 

ഇംഗ്ലീഷ് -- ഏകതാടം യേശുതാന് ക്രടെയയണ്ടു 

റ്ി നായകനായെപ്പോഴ്ച്ം--- യ്േഗ്ഗ് 

നം? ി൯ ടി] പിടി. 
ഭയം ജയം കൊള്ളം നാം ൨ സ്നേഫത്തി൯ കൊടി പ 

ജയം കൊള്ളം നാം ചെല്ലാടവും ചുററി നാം 

യേശുവിനെറ കൊടിക്കീഴില് കാഫളകങ്ങാം തുക വ൯- 

ജയംകൊടളം നാം കോട്ടകഠം ഇടിയുമേ__ യ്യ. 



ദ 

൧൭ 

ശത്രുത്വം എന്ന നട്ടു 
മതിലവനു ഇടിച്ച 
പൃത്രത്വത്തി ആവിയെ 
തന്നു നമുകതിനാത__ 

സുവിശേഷക്കൊടിയെ 
പിടികഷ്ടയത്തീടുക 
സവിശേഷം വിവരികു 
കുരിശിനെറ രഫഹസ്ൃം__ 

സത്യമാം അരക്കെട്ടും 
നീതിയെന്ന കവചം 
സത്ൃസ്ൃവിശേഷയത്ത 
ചെരിപ്പതും ധരിഷ്__ 
ി 

രക്ഷയി൯ കൊടി നമുക്കി_ 
ക്ഷണമുയത്തണം 
രക്ഷപ്പെട്ട ജനത്തിന്െറ 
ധൈധയ്ക്മവ൪ കാണുവാന് 

രക്മഷ്യിന൯ ശിരസ്്രും 
വിശ്വാസമെന്ന പരിച 
രക്ഷകൊ വചനമാം 
ആത്മവാഭു.ം ധരിച്ച__. 

ജയത്തി൯ കൊടിയുണ്ടു 
നമുക്കിന്നു പിടിപ്പാ൯ 
ഭയപ്പെടാ൯ അടിമയി൯ 
ആവിയല്ല നമുക്ക__ 

വ്രന്മാകാവശ്യം നത 
ധീരതയതല്ലയോ ? 
ഭീരുത്വം നമുകിനി 
ത്രെ വേണ്ട നിശ്ചയം 

ജൂയ്യത്തെ നമുകേശു 
ട്രലം തരുന്നവന്നു 
ഭയം ജയ്യം ഹല്ലേലുയ്യാ 

ഫടജല്ലലുയ്യാ നിരത്തം__ 

൪:൨൬) 

൧ 

ഞ്ഞാനയഷ്യഭ്ധം 

യേശു 

യേശു 

യേശു 

യേശു 

ജള | 

യ്യേശു 

യേശു 

426 
കന് ക്രിസ്ത൯ യോദ്ധാവാകുവാ൯ 
ചേന്നേ൯ തന സൈസ്ൃത്തില് 
തന ദിപ്പവിളി കേട്ടു ഞാ൯ 
ദൈവാത്മ ശക്തിയിരു 

൮ 

ി 

നല്ലപോര൪ പൊരുതും ഞാ൯ 
എനു ക്രിസ്തു നാമത്തില് 
വാടാകിരീടം പ്രാപിപ്പാസ 
തനു നിതൃരാജൃത്തിര 

താ ക്രൃശൂ ചുമന്നീടുവാ൯ 
ഇല്ലൊരു ലജ്്യും 
ഏനുപേക്കു കക്ഷപ്പെട്ട താ൯ 
ഏന്നെന്നും ഓത്ത്ട്ടം__ 

പിശാചിനോട്ട ലോകവും 
ചേന്നീടടം വഞ്ചിപ്പാ൯ 
വേണ്ടാ നിശ ചപ്പും കുപ്പയും 
എന്നുരചിട്ടം ഞാന 

ഒ൪ മുഗകിരീടം അല്ലയോ 
പന നാഥ൯ ലക്ഷണം 
തദ്ധ യോദ്ധാാവാഗ്രഹിക്കുമോ 
ഈലോകാഡംബരം__ 

ഞാ൯ കണ്ടു വച്ച സൈന്യമാം 
വിശ്വാസ വീരതൊെു 
പിഞ്ചെല്ലം ഞാനും നിശ്്യം 
ഈ ദൈവധീരരെ__ 

ക്ുഞ്ഞാട്ടിന൯ു തിരുരക്തത്താസ 
എനിക്കും ജയിക്കാം 3 
തനു സവ്മായുധവമ്മുത്താല് 
എല്ലാം സമാപിക്കാം__ 

വല്ലൊരു മുഠിപേരുക്കുകില് 
നശിക്കയില്ല ഞാ൯__ 
തനു ശത്രുവിരെറ കൈകളി 
ഏല്ലിക്കയില്ല താ൯__ 

എനു ജ്/വനെയും വെക്കുവാ൯ 
൯ നാഥനു കല്ലിക്കില് 

൧1൭ 

നല്ല; 

നല്ല, 

നള 

നല്ല, 

സന്തോഷത്തോടൊരുങ്ങും ഞാ൯ 
തന ക്രൂശി൯ ശക്തിയിഅ__ 

വിശ്വാസത്തിന്ദെറ നായകാ 
ലര നിന്നെറ യോദ്ധാവെ 
വിശ്വസ്മനായ കാക്കുക. 
നത അന്തത്തോള മേ 
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ക്രിസ്യവിനെറ രണ്ടാമത്തെ വരവു 
൫൨൭ 

പല്ലപി 
യേശു വരും വേഗത്തില്- ആശ്വാസമേ 
രയശു വരും വേഗത്തില്-ക്രിസ്മേശു__ 

ചരണങഞ്ഞങഥം 
' മേഘം ത൯സതേരും അനേകരാം മൂതരും 

ശേഖരിപ്പാ൯ തന്നിലേയ്യ്കേല്ലാ ശുദ്ധരെ__ | 

൨ 
ദൈവത്തെ സത്ചൃത്തില് സേവചെയുവക്കു 
'ചാവിനെ ജയിച്ചത൯ജീവനെ കൊടുപ്പാ൯ 

൩ 

തന്തിരുവരവിന്നായ് സന്തതം കാത്തവ൪ 

അന്തമില്ലാത്തൊരു സന്തോഷം ലഭിപ്പാ൯ 

ര 

ഭൂരൃന്മാര താ൯ ചെയു സത്യപ്രകാരം 
നിതൃമഫഹത്വത്തിനു രാജ്കൃത്തിരു വാഴാ൯ 

൫ 

ത൯ ജനത്തിന്നെല്ലാ നിന്ദയെ നിക്കി 
അന൯പുട്മ കൈകൊണ്ടുക്ണ്ൂനീ൪ തുടപ്പാ൯ 

ൽ ന 
ത൯ തിരുമഖത്തെ നാം കണകൊണ്ടു കണ്ടു 
“സത്തുക്ടൃരായെറീരം ത൯ നാമം സ്മൂതിപ്പാ൯ 

ി 

ലോകത്തിനു ചിന്തക പോകട്ടെയെല്ലാം 
ഏക്പ്രത്യാശ ജത്ങാക എനു യേശു- 

428 രാ൨൮ 

കണ്ണികൾ 

കുഞ്ഞാട്ടിന്െറ കല്യാണം വരുന്നേ 

കാലതാമസമില്ലെന്നഠിവി൯ 

കാത്രിരുന്ന_കാത്തിരുന്ന-പത്തു 

കന്നിമാരെ നിങ്ങഠം ഓത്തുകൊഠവി൯ 
ി 

൨ 

കാലതാമസമുഴ്ടൈന്നു കണ്ടു 
ിണിച്ച്റങ്ങിയാക്കനൃകമാ൪ 

പാതിരാവില് കേട്ടുണന്ന_മണ- 

വാള൯ വരുന്നെന്നൊരാച്പചുവിളി 

427 ൩ 

കാത്ത കന്നിമാരില് ബുദ്ധിയുള്ളോ൪ 
കൈകളില് എണ്ണയും സംഭരിഷ്ച 
ബുദ്ധികെട്ടോ൪_ബുദ്ധികെട്ടോ൪_ അഞ്ചു 
കന്നിമാരെണ്ണയ്ക്രായി പോയി കക്കും ! 

ര 

ബൃഭ്ധിയുള്ജോര തെളിയിച്ച് ദീപം 
കത്തനും വന്നണഞ്ഞക്ഷ ണത്തില് 
സന്നാഹഫമായ്--സന്നാഫമായ് _അവ൪ 

ചെന്നു കടന്നു മണിയറയില് 

൫ 

എന്റ തേടിപ്പോയ കന്യകമാ൪ 
വന്നുചേന്നപ്പോശ കതകടഷ്ട 
ദുഃഖമോടെ.-ദുഃഖമോടെ-അവ൪ 

മുട്ടിപിളിച്ചറവാതിലിങ്ക.ത 

൬ 
കത്താ ഞങ്ങധക്കു തുറക്കയെന്നു 
കെഞ്ചിയേററം അഞ്ചു ബുദ്ധിഹീന൪ 
ചൊന്നിതപ്പോശ_ ചൊന്നിതപ്പോം_നാഥസ 
പോകുവിഷ നിങ്ങളെ വിടത്തുകാ൪ ? 

9൭ 
ഈവിധം നമ്മില് വരാതിരിപ്പാ൯ 
പ്രാത്ഥിച്ചണുന്നു നാം കാത്തിരിക്ക 
കാത്തിരുന്നാത.-കാത്തിരുന്നാല്.നമു- 
ക്കാനന്ദമുണ്ടാകുമെന്നേക്കുമെ. 

420 രാ൨൯ 
ഠം രാഗം ഇംഗ്ലിഷ് 

ദേവസുത൯ യേശുനാഥ൯ 
വാനമദ്ധൃത്തിങ്കത 
ശോഭയോട്ടുദിച്ചീട്ടന്ന 

നാലെന്നു ഞാശ കാണും 

നീതിസ്മൂയ്യ൯ തന്നുടയ 

ചെട്ടൈകളി൯ കീഷിരു 

തു ദഭിവസത്തിങ്കലാ-- 

രോഗശ്യൃത്തോടുദിക്കും 

ത൯ തിരുശരീരമായ തനു 

കാന്തയെ ചേപ്പായ 

അന്തരീക്ഷേ വരും ക്രിസ്പ൯ 

സത്തുക്ഷുനായേറഠം 



ര. മണ്ണിലുറങ്ങുന്ന തെറ 
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മിന്നിട്ടം മേഘവാഴ്ഥനം ) 
ലക്ഷോലക്ഷങ്ങഠം ദൂതരും ൯, വിശ്വസ്തുഭദാസരെ 

നിണ്ണയമെഴ്ന്നേല്ളിക്കും ൯൩ ഞാ൯ ക്രിസ്കന൯ ക്രൂശിശ രക്തത്താല് തന്നോടിരിപ്പാനായ് തന്മുമ്പില് നിക്കുളങ്കനായ് 
൫ ജീപധാരികലായുള്ള സ്റ്റേഫത്തിര വാഷ്ചേം കൃപയാല് വിശ്വാസികളെല്ലാം സവ്യവിശുദ്ധന്മാരുമായ്__ എന്. 

രൂപാന്തരമൂത്തികളായി ഉം റിനി; ട്ടി 
വാനിരു പ്രവേശിക്കും തൃകണ്ണി൯സ്സേഫശോഭയും 

൬ ക്ഞ്ഞാട്ടിനു വിശേകഷ്ഷമായ ആണികകാലെ തുളച്ച 
കല്യാണെത്തിങ്കലീ തൃക്കൈകലെയും കണ്ടിടും ൧൭൯൩. സഞ്ജാതജീവരൂപിക- 
ഉ ംശികളായ് തീരും ൫ എന്ന കാന്തനെ എ൯ ഫൃൂദയം 

നിനു സ്നറേഹത്താലെ കാക്കുകെ ൭ നിതൃ്കീവന്നുറവയാം പ്രപഞ്ചത്തി൯ ആകക്ഷണം ര ക്രിസനേശൂവീരനിന്ു ി എന്നിരുനിന്നകററീടുകെ__ എസ് ശുഭ്ധജിവജലം വാന്നിട്ട. 
ട്ട്ിവനെ കാക്കും ൬ നിരു സന്നിധാനബോധത്ില് 

൮ വാനമദ്ധൃത്തിങ്കര തന്െറ എന് സ്ഥിരവാസം ആക്കുകെ മാനിനിയോട്ട് ചേ. നിനു വരവിസെറ തേജസ്സില് 
ന്നാനന്ദമാന്ന വാണീട്ടും ഉശകണ്ണി നു മുമ്പിരു നില്ല,ക്െെ_ എന്. 
സ്യോനു സഭാനാഥധ.. ൭ ഒ൪ ആയിരം സംവത്സരം -------_ നിനു മുമ്പില് ഒരു ഭിനം പോല് രാ൩ഠ 430 അതാത് എന ഉള്ളം താമസം 

ി ക ഏന്നെണ്ണാതെന്നെ കാതുതുകൊഠം__ ച] 

ലിമ ലര ൮ നീ മുഷിചചാലും ലോകമേ ൧ എന്ത്തൃത്മാവേ ചിന്തിക്കുക വൃഥാവിലല്ലെ൯ ആശ്രം % നിന മണാവാള൯ വരവെ നട ഭരദ്ധിച്ചാലും സപ്പമേ 
നിനു രക്ഷക പ്രത്ൃക്ഷത ഞാനു പ്രാപിക്കും തസ വാശദത്തം__ഏ, ഉള്ളിരു പ്രത്യാശ ആക്കുകെ 
ഫുന്ന പ്രിയസ മുഖം കാണും ഞാ൯ നത് തയ വൃത്ര൯ സ്വന്മമാകുവാ൯ രശ കിത്തി നിത്യം പാട്ടവാ൯ | വിളിച്ചെസ ദൈവം കൃപയാരു ൨ ഥ്വനിക്കുമേ തസ കാഹളം വിശ്വസ്തനു താന തികെക്കുവാ൯ ഉയിക്കും എല്ലാ ശുഭ്ധരും ഈ വിളിയെ ത൯ തേജുസ്സാല്_എ൯ 

11൧10)]41:55 01” 111: 

മോക്ഷാനന്ദും 
ദ:൩ ൧ 43) ഓത്തിടുമ്പോഠം ഏത്രയോ ലം പ്ല സന്തോഷമെനറെറ മനസ്സിരു പ്ഹാകു -- അടതാജചായ്ക്ക 

ചനഴണഞ്ഞാഥം പല്പപി 
രാടഃരാഭ തലസ്ഥാനം 

നിതൃഭാഗൃസ്ഥലമാകും തേജസ്സ്സേറും നഗരീ സ്വശ്ഗസ്ിയോന് പുരമെ രാവു നിന്നില് ഇല്ല ഒരികലും ലു 
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ദൈവസന്നിക്രി നിനക്കെന്നുമേ 
തന്നിഭുന്നു വെളിച്ചം 
നി൯ സുത൪ ധസന്മൃരല്ലോ- നിതൃ 

൨ എത്രയും മനോഹരം വി- 
ചിത്ര നിമ്മിതങ്ങളായ 

രത്നവാസസ്ഥലങ്ങശ എത്ര 

എനു ശാശ്വതമാം അവകാശമേ 

വാഴ്ചംനാം സത്തുക്കഷൂരായി് 

ഫല്ലേലുയ്യ്യാ- ഹല്ലേലയ്യ്യാ 
രാജനു മുമ്പിതനിന്നു നാം 
കണ്ടിട്ടം ത൯ സൌനന്ദയ്യം 
കിത്തിക്കും ത മഹത്വം 
ഹല്ലെലുയ്യാ വേഥത്രിര 
രാജസ .;മ്വിരു നില്ലച്ഛം നാം 

അന്ാതനനാതത്ത്ത്ളു 

അനുഭവിച്ചീട്ടമേ ഞാ൯ ൨ രാജനു മുമ്പില് നിന്നു നാം 

ധരണീ വിട്ടതി൯ പിശ__ നിര നീക്കും പോരിശ ആയുധം 
ഹല്ലേലുയ്യാ ഹല്ലേലുയ്യാ 

൭൨. ശുദ്ധിമാന്മാര വസിക്കുന്ന തിന്നു യുദ്ധാഭ്യാസവും. 
നിതൃമാം ഭവനമേ തീന്നെല്ലാ പ്രധാസവും- ഫില്ലേ 

സത്ൃഭസ്യലോ വാണ്ടിന്നഞ്ടു ൩ രാജനുമമ്പിത നിന്നു നാം 
[ ശത്രുവില്ലഹോ സ്വച്ഛൂരമതില് പ്രാപിക്കും തന വാശത്തം__ ഹല്ലേ 

ശ്വസിക്കും പായു തന്നെയും നാം പിതാവി രാ ജൃത്തിര 

മ്ലുപാരംന്നോോ നിര | വാഴ്ചം നിതൃ തേജസ്സില് ഹല്ല 
| 

൪: ഭൂതരിശ ചേതോഹഫരമാം ര. രാജന൯ മുമ്പിര നിന്നു നാം 

ഗീതങ്ങഠം കേട്ടു സഭാ | ശോഭിക്കും നിരന്തരം ഫല്ലേ 

മോദമോടെ സുഖത്രിര വാഴാം | തീന്ന ബലഹീനത 

ക്രഞ്ഞാടിന്നുടെ ദിപ്ൃസന്നുതി രീന്നു പുല്ലാ ക്ഷീണത ഫല്ലേ 

വിട്ടൈടുക്പ്പെട്ടവ൪ ) 
കൊണ്ടൊട്ടം._ ഭമന്നേക്കുമേ__ നിത്യ | ൭ രാജനു മുമ്പിരു നിന്നു നാം 

പ്രാപിക്കും നിത്ാനന്ദം--- ഹല്ല 

൪ ഭോഷ്കമൊരികുലും പഠുദ് -- നിരൃടീവനു ഇമ്പങ്ങം 

സയിത കടന്നിടാ | തേജുസ്സി൯ കിരീടങ്ങശ-- ഹല്ല 

പ നാശമില്ലാത്തൊരു ദേശര്്ഥ ൬ രാജ൯മമ്പില് നിന്നു നാം 
ക്ലേശം ലീശേവും ഒഠ്യപ്രവേശികാ ചെയ്യും സ്സേഹസംസഷ്ം-_-. ഫല്ലേ 

ആശ്പസിള്ടം എ എല്ലാ ദൈവമകുടു.ം 
& പിഷശ്വാസികളേശു അരികിത്__നിതൃ എന്നും ഒന്നായ്യാണീടും-_ ഹല്ലേ 

൬ എന്നെ സ്നേഹിചവനാമെ൯ ൭) രാജ൯മുമ്പിത നിന്നു നാം 

പൊന്നു രക്ഷക്നെ ഞാ൯ | ചെയ്യും നിതൃവന്ദനം--- ഹല്ല 

ചെന്നഭി മുഖമായ് കാണുമ്പോ നാമും സ്വശുസൈന്ൃവും 

എന്നാനന്മമൊ പരിഏണ്ണമാം ഇയ്പകാരം പാടിടും. ഫല്ലേ 

ത൯ തിരുസന്നിധി 

മഹാ ഭാഗ്യമേ. ഭാഗ്യമേ -- നിതയ കകാ 

രാ൩൨൩ 453 

രാ൩൨ 432 രാഗം ഇം്്ിഷ് നി റ ലി 

രാഗം ഇാ്ല്രിഷ 

രാജസമുമ്പിത നിനു നാം 

കണ്ടിടും തസ സെൌഃസ്ദയ്യം 

ഹല്ലേലുയ്യാ- ഹല്ലേലുയ്യാ 
ടടതമ്മാക്കു തുല്യരായ 

എത്ര എത്ര ശ്രേഷ്ടം _സ്വശസ് യോ 

എത്ര ഏത്ര ശ്രേഷ്യം - 

കത്തന വാണീടും സിംഹാസനവും നജ്ു 
൫1 

&ം റി ി ് 

കീത്തനങ്ങശ പാടും ദ്യൃതരിനു ൨ണയ്യം 

സ്ലോത്രഗ്തങ്ങള് പാടടന്നവ൪ നാദവും -ഏ 



ളള ളയ വിവാഹം മ) 
ി . ി 

പന്ത്രണ്ടു വാതിലുകശ.- ) 
ക്കടുത്തൊഴ്ചക്കുന്നു പളുഭംനദി ദൂത൪ ചുഴന്നു നില്ലെം, 
മിന്നും നവരത്നം പോര ആസനത്തില് ദൈവമക്കളിരിക്കെ 
വീഥിയെല്ലാം മിന്നിത്തിളങ്ങീട്ടന്നു ! ഭൈവമക്കശ നടുടപിത 
മുതുുഗോപുരങ്ങംം-ശ്രേഷ്ടമാകുംവണ്ണം തേജസ്സോടെ ദൈവക്കുഞ്ഞാടിരികെ 
ശുദ്ധപൊന്നി൯തെരു_വീഥി മഹാചിത്രം | ക്രോബ൪ സഠാഫിമാ൪_പത്രങ്ങളാഅപഥ_ 
ചൊല്ലിക്രട്ടടാതുഭ്ള_തേജസ്സഭിക്കുന്ന ന്നത്യുന്നതന൯ മു൯ അ_ലങ്കാരമായ് സ്മൂതി 
വല്ലഭ൯ പട്ടണം നീ നിരൃം ചെയ്യുന്നതും-ആയുള്ള കാഴ്ചകള് 
കാണുന്നേരം അല്ലലെല്ലാമൊഴിയും__എത്ര | എത്ര ഏത്ര ഇമ്പം! 

മനോഹരം ഏത്ര ഏത്ര ശ്രേഷ്ടം__ഛത്ര ൨ 

൫ 
ജീവനദി സ്വച്ഛമായ് ഹല്ലേലുയ്യാ ഗീതം 
ഒച്ചിക്ുന്നു സിംഹാസനത്തി൯ മുന്നില് പാടിയാട്ടം ദൂതന്മാ൪ കോടാകോടി ജീവവൃക്ഷം തചെച്ചി_ വല്ലഭനെ സ്തൂതിഷ്ച ടു രാദുവിധ ജീവഫലം തരുന്നു വന്ദിചീട്ടം സ്രാഫഗണും വളരെ . സ്വഗ്ശസ്യോ൯ തന്നില്. സൂയ്യചന്ദ്രന്മാരും | ശുദ്ധ ശുഭ്ധശ പരി. ശുഭധ൯ മാക്ുഞ്ഞാട്ട ശോഭയേറും നല്ല--ദിപങ്ങളു.ം വേണ്ട നിരയം സ്മൃതി തനി-ക്കെന്നുമാശബ്ദുമായ് 
ഭദൈവതേജസ്സറതിനെ പ്രകാശിപ്പിച്ച ഒത്തുപാടടം ദൈവാ-ട്ടുതര കോടാകോടി കുഞ്ഞാടതിനു വിളക്കു കിന്നരനാഭമോട്ടം 
ഭിപ്കാന്തിയെങ്ങും വിലങ്ങീടുന്നു__ “ഏത്ര | പലതരം ഗീതങ്ങമം പാടിടുന്നു ഏത്ര 

ി ച ്വഷ01 വിവാഹം 
രാ൩ രാ 434 (൨ മന്നിടത്തിര സ്ര്രീപുമാന്മാരായ് 

മനുവംശത്തെ 
ആനന്ദഭൈരവി ആദിതാളം മന്നവാ നീ നിമ്മിച്ചാടിയില് ക 

ി പല്ലപി ഒന്നതനാം നിന൯ ഹിതത്തി ൯൨ 
വന്നിടേണമേ പൊന്നേശുവേ ! മഞ്ചം! ഭവനത്തികം ലം കാരുണ്യത്തോടെ | ചേന്നുവന്ന ഭമ്പതികഠം 
ഇന്നീമംഗലം ശുഭമാവാ൯ ഏന്നുമാശിസ്റ്സോടു മേവാ൯_ വന്നി 

൯൩. കത്തനേശുതന് പ്രിയയായി 
തിരുസഭയെ 
ചേത്തപോല് തമ്മിശ സ്നറേഹിച്ചിപം 
കത്തനേശുപിര ജീപിക്കം 

നിന്നുടെയ ദാസരിന്ന്) 
മന്ദിരെ ക്രടിയൊന്നായി 

അനുപപല്ലപി 

| വന്നിടും നേരം കത്താ നിഷ പുൃത്രസമ്പത്തേറിയുക്ളോ_ സന്നിധി പ്രസന്നതയാല്__ വന്നി രുത്തമകുട്ടംബമായി_ 
| ിഭ്ധരയിരല് വക്രിച്ച ലി, 

നോര് ടാ ദ്ധിലിടാ൯ വന്നി 
൧ നിന്നിലാരംഭിച്യള്ളതെല്ലാം ര പണ്ടു കാനാപിതു കര്യാണത്തെ നല്ലവസാനം | നിനു സന്നിധിയാര ഏന്നുമെ പ്രാപിച്ചിട്ടന്നഹൊ വേണ്ടപോലല്ലംകരിച്ചവാ നിന്നുടെയാശിസ്റ്റതിനാര ഉണ്ടുതിന്നുളേജോരാമോഭ ജന്നിവിടെ വേണം ഞങ്ങംം_ 

കൊന്നു യാചിക്കുന്നു നാഥാ 
മന്നവാ കാരുണ്ടുവാനേ__വന്നി | 

വണ്ടു മാത്രമല്ല ഞങ്ങംം 

കണ്ടുനി൯ സന്നിധിയതെ 
ി കൊണ്ടുസന്തോഷിച്ചിടുവാ൯__പന്നി 

ചി 
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൫ മംഗലം ചേന്നന് വസിക്കേണം 
ദംപതിമാരും 
തങ്ങടെ മാതാപിതാകുളു.ം 
മംഗളം ഭവിക്കെണം തല് 

1111. 101൧5 ൧൧ 

രാ൩൭ 435 

ചെഞ്ചുരുട്ടി -- അടതാജ ചായ്ക്ക് 

പല്ലപി 

ശാബതനാഭ ഫൊ-എ൯ ഫൃദയത്തിനുമോ. 
1) ദം 

അനുപല്പുപി 
സ്വദ്ൂസന്തോഷത്തെയീഭൂമിയതില് നല്ലം 

ചരണങ്ങഥം 

ന്നോക്കു 
ശുദ്ധമായ് ശാബത കാപ്പതിന്നോത്തീട്ട_ 
കത്തൃസന്നിധൌ അഅടുത്തുചെന്നിടാമന്നു- 

൨ 

ദേഹമനസ്സുകഠംക്കിയനു ഗ്രഹമുടജ നാഠം 

ഏകീട്ടന്നെന്നും വിശിക്ടുവിശ്രമത്തെയും-- 

ി 

വസ്ഥ ൨1 ടസന 

രാ൩൬ 436 

ഹരികാംബോധി - തിശ്രം 
ച നിനെറ ഭാസരി൯ മദ്ധൃത്തില് 

യേശുദേവനേ 

നിസെഠ സ്വന്ത വാശത്തംപോരത 

വന്നിടേണമേ 

നിന്െറ സ്നേഹം കിത്തിപ്പാ൯ 
നിനെ ഭൂതുറിയിപ്പാ൯ 

ശക്തിം പ്രാപി തന്നീടേണമെ 

൨ സന്നിധാനത്താത്* ജഈ യോഗം 

നീ നിറയ്ലുഛക & 

തആത്മദാനത്താല് നീ വേഗം 

ധൈധയ്യ്ം നല്ലുക 

ന 20 "8 1041 

സോദര സോദരികളും 

മംഗളം ചേന്നു മേവണം 

ഇങ്ങു വന്നിട്ടുഭേമാരെല്ലാം-__- വന്നി 

ശബ്ദൃത്ത്നാശ 
൩. 

ലോക്വിചാരമാംഭാരമെല്ലാമകന്നു 
സ്വഗ്ലീയവായു ശ്വസിക്കാമട്ടിനം തന്നില് 

0 

ദൈവമകുഠം ഇഫ ദിപ്ൃസംസഗ്ശുമതിന്നായ് 
ഐകമത്ൃത്തില് ഒരുമിച്ച പരുന്നോരു__ 

൫ [പോലെ 
സപ്ര വൃത്തികളില് രക്ഷക൯ ചെയ്യതു - 
ഏല്പലെട്ടന്നതിനു ഭിപ്യാവസരമേകും- 

൬ 
ആദൃഫലമതു കത്തനു കാഷ്ടയവെച്ചെന്നാത 
ആക്ട് വന൯ അനുഗ്രഹം വരും നൂനം 

൭ [ ഭേജാര 
നിതൃമായ് സ്വരപൂരെ ദൈവജനത്തിന്നു- 
സ്വസ്ഥതയതിനുടെ അച്ചാരമാക്ുന്നു--- 

ശശ്രുഷരംഭം 
പാപികളെ രക്ഷ്മിപ്പാ൯ 
ചാവിതനിന്നുഭ്ധരിപ്പാ൯ 

കൂപം ജ്ഞോനം, സ്നേഹമേകുക. 

ദാ൩൭ 437 

സിന്ധുമന്ദാരി -- ആദിതാജം 
പല്ലപി 

കരുണചെയ്യു, നീ_ ഈ സമയമതില് 

നരരക്ഷകനെ_നി൯സ്കതി പാടിടാ൯ 

അനുപച്ലപി 

മാനവക്കുവേണ്ടി_ദൈവസന്നിധാനെ 

മാദ്ധൃസ്ഥം ചെയ്യീടും-പ്രധാനാചായ്യ്യനെ 



ശുശ്രുഷാരംഭം 

1 ചരണം $ 
മഹത്വം നിഠയും-സിംഹാസന്ത്തി൯ 
മുമ്പില് നില്ലക്ചം ദൂത_സേനകളെന്നും | 
നാമകിത്തനം-യോഗൃമാംവണ്ണം 

| പാടിടുന്നതുപോല്.-അടിയാരും ചെയ്താ൯. | ൭ 

ദ2൩൮ 438 
കാപി -__- ആദിതാടം ല് 

പല്ലുപി 
വരിക നാഥാ ! ഈ യോഗത്തിങ്ക.ത 
വരിക നാഥാ ! ഈ യോഗത്തിങ്കല്__നീ 

1] ചരണണങ്റം 
മന്ദബുഭധിയോടിതാ-ഭാസന്മാ൪വന്നീട്ടന്നേ 
തരിക നാഥാ-സരല് ബുദ്ധിയിപ്പോഠം_വരി 

൨ 
മണ്ണൂമയമാംഞങ്ങഠം. മദ്ധൃത്തില്വന്നിഠങ്ങി ൮ 
നിഠയ്ക്യു നാഥാ_നിന്നാത്മാവിനാൽല്__ വരി 

൩ [ണിടുന്നേ 
ആശയോടിതാ ഞങ്ങഠം_സാക്ടാംഗം വീ. 
ആശിഷം താ മഴ-പെയ്യുമ്പോകെ_ വരി ം 

[റ 

ഫല്ലേലുഹല്ലേലയ്യാ--പാടുവിന് യേശുവിന്നു 
.കൊട്ടുപ്പി൯സദാ..സ്മതിസ്യോത്രത്ങമെ_പരി 

ി ി ലം ം ലി ഠോ കുന്തമേററ നി൯ വിലാവിനെ_ താതസുതാത്മാവിന്നു-വന്ദനം ഇന്നു ന യനേകർ കണ്ടു നിന് .സദാക ത്തോള വ ആക സദാ കാലാന്ത്ൃത്തോലം അന്തികെയണഞഞ്ഞീടാനരുംംക 
| പൊന്നുനായകാ. രാ൩ ൯ 439) 

ന ള് തോടി __ ചെപ്പട 
ടല ഈ സഭാന്തരേ വരേണ. രാര മേശുവേ ക്ഷണേന നീ 

ദാസരോട്ട നീതിവാഷയ_ 
മോതുവാനിന്നേരമേ | 

൨ ഒന്നിലേറെയാളു ചേന്ി_ 
രന്നീടടന്നതാകിലോ 
അന്നു നീ കൃപാസനേഷി_ 
രുന്നിടാമെന്നുള്ളൊരു 

൩ നിന്നുടെ മൊഴിക്കു നീക 
മില്ലിതോത്തു ഞങ്ങളും 
വന്നുകൂടി നിന്നെ നോകി 
പാഞ്ചഛയോട്ട കെഞ്ചുന്നു | 

അബ്രഹാമിനോട്ടക്തട 
സഞ്ചരിച്ച ദൈവമേ 
വിഭ്രമിച്ചീട്ടന്ന ഞങ്ങളിര 
കൂവ തരേണമേ 

യാക്കോബിന്നു കണ്ടോരേണ്ി_ 
യാക്കമേശുനായകാ ! 
നീകുമെന്നിയെ ചൊരിഞ്ഞിടേ_ 
ണാമിന്നു നതവരം 

മുഗപടല്ലവെരിഞ്ഞിടാതെ 
മോശ കണ്ട ജ്വാലയേ 
ഇപ്പോഴിജനത്ങിന്നാത്മ_ 
ദാനം നീ നല്ലേ ണമേ 

കാനനത്തിചന്നുയത്തി_ 
യോരു സപ്ലുസാമ്യനേ 
വാനസേനയോഴെഴ്ഴന്നെ_ 
ള്ഥേണമമേോസ ഭാന്തരേ 

ചോരകൊണ്ടു ഞങ്ങളെ 
വിലയ്ക്കു കൊണ്ട നിന്നെയി_ 
ദാസരിന്നു കാണുവാ൯ 
കൃവചൊരിഞ്ഞീടേണമേ 

് 

ആണിയാല് തുളച്ച നിശ 
പാണി കണ്ടിന്നേവരും 
വിണു നിന്നോടേകമാകുവാ൯ 
കപ തരേണമേ 

പപ്പപി 
യേശുനാഥാ വന്നീടേണം 
ദാസരെ ആശീ വൃദ്പ്പാ൯ 

അനുച്ലല്ലപി 
ലേശവും താമസിയാതെ 
ജനശനേ നീജ്െ്യന്നെമ്ലാ൯ 
ആശയോടെ കാത്തീട്ടന്നേ 
ദാസരിന്നീ സഭാന്തരേ__ 

1% 

220 

440 
നാഥനാമാഗ്രി --- ആദിതാഒം 

യ്യേശു 



ച് 

226 
നി 

ചരനെങ്ങറം 

നിന്നുടയ സന്നിധിയില് 

ഉണ്ടു പരമാനന്ദമെ 
നിന്നുടെ വലഭാഗത്തിത 

നിത്യം പ്രമോദത്ങളൂ.ണ്ടു 

നിന്നടിമല൪ര പണിയും 
നിന്നടിയാരിത കനിഞ്ഞു 
തന്നരുംംക നി൯ കൃവപകഠം 

ഇന്നു നിറവായ് പരനേ. യേശു 

വാനലോകം തന്നിലുമ്ള 

ആത്ഥീയാശിസ്റ്റകളെല്ലാം 
മാനവക്കു നല്ലീട്ടവാ൯ 
നിന്നില് നിഠഞ്ഞിരിക്കുന്നു 

241181 11811൧, 

അത്ത | 

എന്നതിനാല് ആരും വൃഥാ [| 
പോകുവാന് സംഗതിയില്ല 
നി൯നിറവിരുനിന്നു കൃപ 

മേല്ലൃമേത പകരേണമ__. യേഴ്റ, 

തനപ്പമഞ്ചെടുത്തു വാക്ക്രി 

അഞ്ചുസഹസ്റരംപേക്കു നീ 

തൃപ്യി വരുമാറു നല്ലി 

ശേഷിച്ചതീരാടു പാത്രം 

ഘരിതമായെടുത്തപോതൽ 

നി൯വചനം തക്കൈകളിത 

നേരമിതു തന്നിലെട്ട_ 

ത്താശീവ്ൃദിച്ചരുമുക- യ്യേശു 

സന 1൩511ചഷ. 

രാരാ൧ 441 
ി 

മണിരങ്ക _ ആദിതാടം 
൧ 

ഞങ്ങടെ കൈകളി൯ വേലജെല്ലാം 

₹ംഗിയായ്യഷധ്യപ്പിച-ദേവാ 

തിങ്ദിനമോദമായിന്നടിയാ൪ സ്മൂതി 

 തന്നിടുന്നാദര്വ?യ് 
ം 

മു൯മഴ പി൯മഴ വേനലതെല്ലാം 

അ൯പിനോടെ പകുന്ന--നാഥാ 

ഇമ്പമോടി ധനധാന്ൃങ്ങളോടിതാ 

സന്നിധി ചേന്നിട്ടുന്നെ 

൩ 

പലപിധ ധാമ്പങ്ങഠംകൊണ്ടു നിറയട്ടെ 

മലകഠം നിലങ്ങളെ ല്ലാം---അതു 

പിളയട്ടെ പലമേനി ഒഷിയട്ടെ ക്ഷാമവും 

തെളിയടെ ന്രി൯ മഹത്വം 

രം 
൭. $ 

അറകഠം നീായട്ടെ ധാമ്ൃത്മമാത പരി. 

ഫ്്ണ്ണുമതായ്ക്കുരനേ---പ്ര- 

& മാനന്ദം തൂ കട്ടെ വീട്ടകംംതോടും നി൯ 

ദാനങ്ങളാല് ദിനവും 

| 

ആദ്യഫലപ്പെരുനാശ 
൫ 

ഞങ്ങടെ ആട്കളായിരമായ്പെരു.- 
 കീടണമെ പരനെ-_പശു- 

കരട്ടവുമായിരമായിരമാകട്ടെ 
 നിന്നനുഗ്രഫമതാത 

൬ 

ഏകകുമാരനെ ഏഴകശക്കായ് തന്ന 
ദാനമതിശയമെ__.ഇതി.- 

ന്നേതു തരുന്നിന്നീ പാപികം ഭൈവമേ 

ഏഴകമംക്കേതുമില്ലെ 

ചൊല്ലിക്രടടടാതൊരു ദാനത്തിന്നായി നിന 

ക്കല്ലെലുയ്യാ പരനെ.സ്മതി 

ഹല്ലെലുയ്യാ ജന്നും ഹല്ലെല്യ്യാ എന്നും 

ഫഹല്ലെലുയ്യാ സതതം 

വവ 

ഏററമസാരമായുള്ളയി ഞങ്ങടെ 

കാഴ്യകഠം സ്വീകരിച__ഇ പ്പോ 

രററമതാകുമനുഗ്രഹമേകി 
പോററിടെണം പരനേ 

നന് 

ഞങ്ങളിതാ ഇന്നു ഞങ്ങളെ തന്നെയും 

മംഗള മായ്ത്തരുന്നു__ജി വ. 

നുള്ളൊരു യാഗമായുന്നതനേ ജുതു 

അംഗീകരിക്കെണമേ 



25൧1.15 

രാരാ൨ 

11% 

൩ 

[[] 

൨മ്പാം സങിത്തനം 
എന്നെ മേയിച്ചിട്ടുന്നോ൯ 
ഏകനാം യഹോവ താന 
എന്നും മുട്ടില്ലാതെ കാത്തു 
എന്നെ പാമിച്ചീട്ടം താ൯ 

പച്ചയുള്ള മേച്ചിചില് 
ഭദ്രമായി തീഠറും താ൯ 
സ്വച്ഛശാന്തവെള്ളം കാട്ടി 
സ്മക്ഷിചിടും എന്നെ താസ 

താ൯ തണുപ്പിച്ചീടുന്നു 
ദാസനാം എ൯ പ്രാണനെ 
താന് നടത്തുന്നെന്നെ നീതി 
ശാലയിര ത൯ നാമത്താല് 

ക്രരിരുഗതാഴ്ചരത്തില് 
കൂടെ ഞാള് പോയിടില്ും 
രാരനത്ഥത്തെയും എന്െറ 
ഉട്ജില് ഞാന് ഭയപ്പെടാ 

മാപരസ എന്നോടെന്നും 
വാഴ്ഴന്നാ൯ ത൯ കോരവടി 
ശോഭയോടെന്നെ നടത്തി 
ശോകം നീക്കി കാക്കുന്നു 

ശത്രുക്ശ കാസകെ സഭ്യ 

താന ഛഏനിക്കൊരുക്കുന്നു 
ചിഗ്രതൈലം എനു ശിരസ്സില് 
തേഷു രക്ഷിചിടടം താ൯ 

ഹഏസെറ പാനപാത്രവും 
എന്നും ഘണ്ണമാകുന്നു 
ഏനെറ ആയുഷ്ണാലം നഷ 

ഏകും താ൯ കാരുണ്യവും 

ദൈവആലയത്തിരു ഞാ൯ 
സവ്യകാലം വാണിീട്ടം 
ദൈവതാതപൂൃത്രനാവി_ 
കൊന്നുമേ ഹല്ലേലൂയ്യാ. 

സങ്കിത്തനങ്ങള് 
442 ദരധ൩ 

[ 

927 

443 
ഥറമ്പാം സജിത്തനം൧- ൧൨. 

| എസ മനമേ! എനു 

ഷ്യാല് -- ആദിതാളം 

പപ്പുപി 

 വാഴ്ചക മാ യഹോവായെ 
തന്െറ മഹാ-നന്മകധചിന്തചെയ്യ 

പ. വാഴ്ക മാ യഫോവായെ 

൭ 

വ രണങങദറം 
നി൯ അകൃത്യം എല്ലാം 
അവന് ക്ഷമിച്ീട്ടന്നു 
നീക്കുന്നു ഭയങ്കരരോഗഥ_ 
മെല്ലാം_നി വാധ ക: ബ് ക്ക് 

നാശത്തില്നിന നിന്റെ 
ജീവനെ വിണ്ടു 
നല്കുന്നു ദയ കപ് 

നിനകണ്ടിവാ൯__്വീ വാക 
ത്തു 

യൌവനം വരുവാസ൯ 

കത്തനൂ നശകുന്നു നഗ്മ 
ഖെഫു നിറവായ്__വ) ബ്രാഷുക ത്തു 
പീഡിതന്മാകെല്ലാം 
നിതിയ്യം സ്ലായവും 

കേദമെന്നൊ നടത്തീട്ടുന്നു 

താ൯_നീ വാധ ത്തു 
ത൯വഷഴികഠം മോശെക്കും 
ഒഇസ്ര്രായേരമകുഠംക്കം മനന 

തനു പ്രവ്ൃത്തികള്േയും അറിയിച്ചു താ൯__നീ വാഴ്ക 

മാ കൂവ കാരുണ്യവും 
ഘണ്ട ദൈവം യഹോഫ്ച 
മഫരഅദയ്യ ദിഘൃക്ഷമ 

ജവ ഉടയോന് ക ന വാഴ്ക 

ഏകപരാവരന്ദ താന 
ഭത്സികയില്ലെപ്പോഷ്ചം 

ഏ൪ന്നക്കും കോപത്തെ സം 
ഗ്രഫിക്കയില്ല__ന ൨. പി ലാക്ടരക 

ഷ്ഠ ഉള്ളമേ! ന) 



298 ന 

നമ്മുടെ പപോങ്ങാംക്ഷും 
പാതകമക്ങഗക്കും ദൈവം 

നമ്മോട്ട ചെയ്യന്നില്ല 
പ്രതിപകരം--നീ പാഴ്തക 

പാരിതിതനിന്നാകാശം 
ഉന്നതമാക്കുംവണ്ണം 

ഭക്തന്മാരോട്ടതിരു- 
ദയ വലുതഭം-നീ വരക്കുക 

101 111,071 

൧൦ ഉദയാസ്തുമയം തമ്മിത 

ദൂരമാംപോലെ നമ്മില് 
ഉണ്ടായ ലംഘനങക്ങഗ 

അകറടുന്നു താ൯൨നീ വാഴ്ക 

൧൧ മക്കളോടു പിതാവിന്നു. 

ഒല കാരുംനൃംപോലെ 

മഫത്വദൈവം ഭക്തക്കു 
ക്ട് 

രുന്നു__ കൃ൨ തരുന്നു-_ന വാഴ്സരക. 

104 101, ൨11൧1ധു 
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ശങ്കരാഭരണം -- ഏകതാഒം 

രാര 

പല്ല൨; 

പൈതലാകും ഞാ൯ 

യേശുനാഥന അരികില് ആശീ൪- 

പാഭത്തിന്നായ്ക്കന്നീടുന്നേനിപ്പോഠം 

ഛരണങ്ങം 

മന്നവ പരനേശുവേ 

മന്നിത ജീവിക്കും നാളില് നീ൯ [നീ 

മുന്നില് അമ്മമാ൪ കൊണ്ടുവന്ന ശിശുക്കമെ 

നായനഗ്രഗ്ലിചതിനെ ഓത്തു പൈത | 

& ൨ 

€ 

മാവ്യില്നിന്നൊഴ്ടകീയതാം 
പാപം നീക്കുന്ന ചോരയില് 

ശിശുഗാനം 
ചാവിന്നിരയായൊരു പാപിയെന്നെക്ക്ട്ക് 
ജീവന് നല്ലക വിശുദ്ധാവിയാല്_പൈത 

൩ 

നിന്തിരു വചനമതര 
ചിന്തചെയ്യു ദിനംപ്രതി [ക്കൊണ്ടു 
സന്തോഷത്തോടെ പഠിച്ചന്തരംഥഗെ കൈ. 
ചന്തമായ്ക്രാപ്പാ൯ കൃപയരുമെണം---പൈ 

ര്ധ 

നിന്നെ ഏണ്ണുമായ് സ്നേഹിച്ചു 
| നിന്നുടെ പ്ൃതിഛ യയില്ത 

വന്നീടുവാനെനിക്കു മന്നവാ നിനു കൃപയെ 
തന്നരുഗക സദയം ദിനംതോഠും__പൈത: 

൫ 

നമ്മയിത പ്രിയമുമെമാരു 
നിമ്മലമായ ജീവിതം [യ്യൂതിന്നു 
എന്നായുസ്സി൯നാളെല്ലാംമന്നിത്ഞാ൯ചെ- 
നിന്നാവിയാല് തുണെക്ക കത്താ൨േ_പവൈ ! 

1.41. 

442 

ചെഞ്ചുതടി -- ആദിതാദം 

ര്ാര്ധ൪) 

പല്ലപി 

യേശു എന്നുഭജില്തവസികില്-എനിക്കുഭാഗ്യം 

യേശു എന്നു ളില് പസ്ലിക്കില് 

ച്രണങ്ങഥാ 

& ൧ നല്ലിടയനേശുവി൯ 

ചൊല്ലനുസരിക്കുകിത 

സാമാന്യഗീതങ്ങള് 
തെല്ലം ഭയമെന്നിയെ 

പാക്കാമെല്ലാനാളു.ം-- യ്യേശൂ ; 

തആത്മവൈദൃയനാമേശു 
തന്മഫഹത്വസന്നിധൌ 

എന്മഫാരോഗങ്ങളെല്ലാം 
പഠന്നുപപോകും--- 

സവ്യശക്തനാം ഏന്രൊ 

ദിപൃസ്ററേഫിത൯ സദാ 
നിവ്ൃഫിക്കുന്നു സവ്യവും 
എനിക്കായെന്നും--- യേശു 



സാമാനൃഗീതങ്ങള്ം 

ജടീവനുഭ്ള നാളെന്നും 
കൈവിടാതെ സദയം 
ദിവൃസഖിത്വം നല്ലം 

നി രാരാ൭) ലു 

299 
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ഹിന്തുസ്മാന് __- ഏകതാജം 
സ്നറേഹവാനാകുന്നു__ യേശു പല്ലപി 

൫ സശ്ൂരായ്യെ വില്നറുയ് വിലയേറിയ കാലം, അഴികുരുതേ താന൯ു ഫൃുദയെ പാത്തെന്നാല് 
ഭവില് നിതൃവിരു_ ചവനണങ്ങഥം 
ന്നെനികുറരഭവമാം__ യേശു | 2 വലിയ ധനത്തെകാമും ൭ ക്രിസ്തു ഏ൯ അന്തരംഗെ മഹിമ കിത്തിയെകാളു.ം 
നിതൃവാസം ചെയ്യാകില് പല ഭാഗൃങ്ങളെ ക്കാളും " ശത്രുകുമമേരു ജയം കൊള്ളാം പാരില് എല്ലാറെറകാമു.__ പിച്ച 
പ്രതിനിമികം-_ യേശു | ൨ പിണ് കൃപ നേട്ടവാനും ൭ നീതിയി൯ സ്ലയ്യനെനെറ വിനയം സമ്പാദിപ്പാനും ചേതസ്സിലുദീക്കുകിര വിണ പ്രസാദം ലഭിച്ചു നിതൃപ്രകാശമെനിക്കു വിളങ്ങി ശോഭിച്ചിടാനദം__ പിച്ച് ” 
ഇരുല്ണ്ടാകാ--. മഡ്യേശൂ | മോചനം, നീതി, മനോ_ ൮ താനെന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന. സ്വസ്ഥത, വിശുദ്ധിയും താലെന്നകതാരിങ്കരു നീച പാപി ലഭിച്ച ആനന്ദം നിഠഞ്ഞീറ്ടന്നു നിരന്തം പ്രകാശിപ്പാനും_ പിച്ച റം ടി വൃറവും മാറി പാപത്താല് ഞാനവന്നു ഉന്നത ഭിപൃശോഭ താപം നല്ല്യാതെ ശുദ്ധ തെല്ലും സന്ദേഹഫമ്ന്നയ ആവിയാലെപ്പോഴ്ചം തളിഞ്ഞു വിളങ്ങുവാനും_ പിച്ച നടത്തെന്നെ കത്താ൨വേവ_ യ്യേശു 

രാരാ൬ 440 ദ്ദ്ധവ്വ 44 ബലഹരര്] __ ആദിതാടം | 
പച്ഛപി 

ശക്തി അതൃത്ഭുതമേ ! യേശുവിന് തിരു. 
രക്തമതിനെന്നുമെ ! 

ചരണങ്ങറം 
൧ കൊടിയ പാപം നീകി 

വിടടുതര ഘ്ൃണ്ണമായി- 

ടടടനരുളിടും ശുദ്ധി 
വടിവൊടേകിടുടന്നൊരു__ ശക്തി 

൨ കമ്പം വരുത്തുമൊരു 
ഡംഭരാഗങ്ങഗക്െല്ലാം റു 
അന്തം വരുത്തി ജയത്തി൯ 
സന്തോഷം നല്ലിടുന്നൊരു__ ശക്തി | ൩ 
നീക്കും പാപക്കാകഠം 
പോക്കും ശാപദോഷങ്ങംം ര ആക്കും ഹിമതുലൃനായി 
കാക്കും അവസാനം വരെ ശക്തി ൫ 

യമുനാകല്ല്യാണി--- ആദിതാജം 

പല്ലവ! 

യേശുനാമം ജീവനാദം 
യേശുപാദം എന സമ്കേതം 
ധയശുനാമം ജീവദായകം 

ച്രണങ്ങറം 

പാരില് സമസ്ധ ദേശക്കാരും 
ഭാഷക്കാരും സ്കൂതിഷ്യപാട്ടം__ യ്വേശു 
അന്ധകാര മതകുഠാരി 
അഖിലക്കും സന്തോഷകൂൂരി_.. യേശു 
അതിശയങ്കര വിശുദ്ധരക്ഷക ൯ ) 
ആനന്ദന്തരുംമൈവ ആത്മജ ൯൩യേ 
ഗഫസ്സറരനഭോതലങ്ങള്ംകുപ്പറം 
മഫത്വശോഭകശ കാണിച്ചിട്ടന്ന__യേ 
എളിയ പാപിയിഷ യാചനകഠം റ ഏകപരനി൯ തിരുമു൯ ചേക്കും__ യേ 



നു മോന, ന്ധ നത്ത് 

രാര്ധന് 449) റാ 

ശ്രിചിത്തിരവഞ്ജിശമംഗളം | നിതിമാാ൪ വലത്തും 

& ] നിതികെട്ടവ൪ ഇടത്തം 
ഹൃശേന്ന) പു ആദിതാഒം | വേരതിരികുപ്പെടും ന (നീറ. 

പച്ലരപി ഇരുന്നീട്ടന്നോ ഒരുക്ുമായി__അന്ത്ൃ 1 
സ്വസ്തി | 

ശ്രീചിത്ര-വഞ്ചിമഫീപതിസുചിരം__ | ചണം 

ശ്രീയാന്നു_വാഴേങെം വി_ശേഷ്ഷചതരം രക്ഷകനെ സ്നേഹിക്കുന്ന 

അനുപല്പപി ഏവക്കും അതു ഭാധൃനാളാം, 

ആമോദം-തിങ്ങും ദീഘ്വാ- ശിക്ഷ്ധികപ്പെടടംപാപികഷക്ക് (ഹൌ 
ഭയ്യംകരമേറുംമഹാക കാനാളാം___അ: 

യൃഡ്പം സൃഖവും--എന്നും ട്ട 

ത്ൃസ്ഥാന൩മഹിമയും 
ഭവിക് നവം__ശുഭം__ ശ്രീ ര൭൧ 451 

ച്ചരണങഞ്ഞഥം 
൫: ] ( പ. 

൧ പ്രഖ്യാതി_തിങ്ങും രാജ്യ. റ ചത്മുരട്ടി രൂപധാം 

ഭരണമതും_നാനാ പല്ലപി 

പ്രജകം സ്ക്റേ- ഹിച്ചെല്ലാരും $ 

വഴങ്ങുന്നതും__ നിതൃനാം വിധികത്തനാ_ 

സഖ്യം ഭൂപാലസഭാ- യേശു വിണ്ടും വന്നീടുമെ 

പതിനിലയും__രാജ. അയ്യയ്യോ പാപീ-യേശു വന്നിട്ടമെ 

സൌമയ)൯ വ. ഞ്ചീശരത്നം മേഘങ്ങളില്-യേശു വന്നിട്ടമെ 

ഗംഭീരമായ്-യേശു വന്നിട്ടമെ 
അന്ത്യനാളില്-യേശു വന്നിട്ടമെ 
വിധിപ്പാനായ്-യേശു വന്നിട്ടമെ 

ലഭിച്ചിടേണ്ണം__ശുഭം__ ശ്രീചിത്ര | 

൨ നാടെങ്ങും-നാഗരികം 
നിറെഞ്ഞിടേണം__കാഴ്ും | 

| 

] 

നാട്ടംകൊ-ണ്ടാടി നന്മ ചരണങ്ങഥം 
ല് ലഭിച്ചിടേണം ൧ സിംഫാസനസ്ഥനായിറങ്ങും 

കേടൊനും-നാട്ടിലില്ലാ- ആ മഹാ ദിനം. നിത്യ 
തായിടഴ്ടേണം__പങ്ങും 

[॥ കേട്ടിടേ_ണം വഞ്ചിഭൂ_ 
! ൨ ത൯ തീഡ്റ്ിനെ കല്ലിക്കുവാ൯ സ്വ൪- 

പിതി൯ മഹത്വം-_ശൂഭം__ശ്രീചിത്ര। 
ഭൂത൪ ച്ചുഴവെ__ നിത 

൩൨ ദേവാധി-ദേവകൃപ ൩൨ പവന്കാഫളങ്ങളാകവെ 

പ്രതിദിനവും__.നേടി എത്മും മുഴങ്ങ൨െ__ നിത്യ 

ദീഘായു-സ്സ്റോടട പെൌത്ര. ര. അന്നാളില് ഭിതി നീങ്ങവാ൯ ' 
ജാതരേയും | ഇന്നേ ഒരുങ്ങണം നിത്യ, 

ശ്രീവാഴ്ചം_കോടില് ശ്രിത്വ 

ഘ്ൃത്തിയെയും.__കാണ്മാ൯ | ടം 

ത്രിയേക൯_ അനുവദി ര്ധ൫൨ 45, 

ക്കുക ജ്യ: പയ, ശ്രീചിത്ര മുഖാരി ്ങ ' ഏകതാട്ം 

( . 

ഫരികാംബോല്ാ - ത്രപകം | പരമതാതമനെഠ വലമമരുന്ന 
പപല്പൂപി പരമവത്സലാ ! പരമവത്സലാ -നി൯* 

] 
[ 

| 

അന്ത്യനാഠം സമീപമെ കുരുതികൊട്ടെ വിട്ടെടുത്ത 

ചിന്തചെയ് സോദരാ നീ ജനത്തി൯ ദുരിതം കാണുകാ 



എനനും ന ച  സാമാമ്ൃഗീതങ്ങഠാ . കൂ 0) 
൨ അക്രമികൊഴിഞ്ഞുകൊട്ടത്ത_ മഠ നാവ താചെന്നുള്ളില്_മ_ 

൧ ബഫ്ുജനങ്ങളിന൯ നടുവെ നിന്നു നിശ ഫാക്രമം പലതുമയ്യോ 
' സാക്ഷിചൊന്നവ൪ നന്നെ നടന്നു യേശു 

സാക്ഷി: ചൊന്നവ൪_നിനന്െറ ൩. ആധിപത്യം തോളിലുടമ 
മഹത്വനാമത്തെ മുക്കിപ്പാനിഹ നാഥനല്ലാതെ൯ 
വ൯ഭൂലമായല്ലൊ-- നോ ആധികല കററി വാഴാ- ൨ പരമസ്നേഹാഗ്നിയെരിഞ്ഞനുദിനം നില്ല വേറാരും - യ്യേശു 
ആനന്ദിചവ൪-ആനന്ദിചവ൪_ജുതാ ര. നാശത്തില്നിന്നെന്നെ വീണ്ടു. വെരുത്തവ്യയാകുലം പിടിച്ചഹോ മനം കൊണ്ടവന് നീയെ_പെര_ 
തന്നത്തുപ്പോേരുടുണന | ന്നെശുവേ നീ താനെ 

ന ബലിയായ്സവ്വവുംതിരുപ്പാദത്തികല് രാജാവെന്നുമെന്നേക്കും__ യേശൂ , 
കാഷ്ടുവെച്ചവ൪ ൫ ശുദ്ധ൯ നീയതാലെന്നുള്ളം കാച്ച്യ വെച്ചവ൪ര- ജഇപ്പോഠം ശുദ്ധമാക്കുക-ദൈവ ബലിപീഠത്തിരുനിന്നകലെമാഠിക്കൊ_ ശക്തിയുമപ്പോമെന്നി- 
ണ്ടൊഴിഞ്ഞുപോകുന്നേ__ പര ലധിവപസിച്ചിടും__ യ്യേശു 

൪: ഏററം ജ്വലിച്ച വെളിച്ചം കൊട്ടുത്ത ) നി൯ജനമിതാ_നി൯ജനമിതാ_പല ര്ഭ്രരാ ട്ട 424 കാഠറഠി൯ ശക്തിയാലണ്ടഞ്ഞിരുണ്ടു ജാവട്! -- ആദിതാളം ക്രരിരുലായ് തീന്റിതാ__ പര പല്ലപി 
൫ സൃവിശേഷകരില് പലരിലും നാഥാ! എന്നകമേ വരിക ശ്രി മനുവേലാ വേഷമേയുട്ള-വേഷമേയുളള_ആത്മ അനുപചപി 

ജിവൻ നിശജനങ്ങളില്ഭിനംതോടും നിന്മൊഴിപോമെ__മന്ന്വനേ നീ__.ുന്ന കുറഞ്ഞുപോകുന്നേ__ 
ന്റ ചരണങഞ്ങാം ൬ ജാവിധം ജനം ഇനിയും ജീവിച്ചാര | നി൯പിളി കേട്ട പാതിലില് ഘഏട്ടം 

[ 
നശിഷുപോകുമേ ഞാ൯തുറന്നേന്നെഴ്ുന്നെജ്മീട്ടക് വേഗം__എ നശിഷ്ചപോകുമേനിമഷെറ 

൨ ൽ ജീവവചനമയച്ചു ജനത്തില് | നിന്നധികാരം-എന്നിലെന്നേക്കും ഉ ' ജീവനെ നല്ലുക__. പര | മന്നവനേ നടത്തേണ്ടുന്നതിന്നായി__എന്ന 
തപ ൩ ര2൫൩ 423 എന്നോടടക്രടെ_നീ വസിക്കാമെ_ 

റ നനുണ്മയാംവാക്കുനീ തന്നായതുപോകെ__എ പല്ലവ 
രു: 

യേശൂരാജാവേയെന്നുമ്ളിരു എന്നില് നീയെന്നും_രാജനായ്വാണു വാഴ്ച യെന്നേക്കും നിന്നുടെ ജീപനിലെന്നെ വള ത്താനായ്__ 
| ൫ പ ലം ത്ന ലവി  എന൯ വലങ്കൈമേല്. നീ പിടിച്ചെന്നെ യേശുവേ നി രാജുത്വമെ_ ഉന്നതനാടതിനോലം നടത്താനും എന്ന നുള്ളില് സ്ഥാപിക__ യ്യേശു 

ചവരണങ്ങാം  രാത്ര൭ 455 
൧ ഏത്രനാഠം ഞാന് നിന്നെ ജാവദി -കആദിതാജം പൂത്തു തള്ളി അയ്യൊ പല്ലപി അത്രനാഭൂമെ൯ സ്വയ്വ_  യേശുവിദ്ജതിരുമുഖമേ__ ഏഎനിക്കേററം ള് മെന്നുക്ളില് വാണുല്ലോ__ യേശു | ആശ്വാസം പ്രതിദിനമെ 

$ ച്ി 



ന് 
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ചരന്നഞ്ചം 
നാശലോകത്തിതനിന്നു 
ഭാസനാമെന്നെയവ൯ 

ആശയോടെ വീണ്ടെടുത്ത. 

തോക്കുന്നേരം__ 

വാനദിനേശനാമെ൯ 
നായകനെ ഞാ_-നെസെറ 

മാനസേ ധ്യാനിച്ചീട്ടുമ്പോഠം 
സ്റനറേഫമാന്ന__ 

നാഥനാമേശുവിനെറ 
൦ പാദത്തിലിരുന്നു ഞാ൯ 

വേദവാകൃതങ്ങ കൃപയാല് 

ധ്യയാനിക്കുമ്പോഠം__ 

അരുണോദയ സമയേ 
പരിചോടെടെഴ്ന്നു തിരു 
ചരണാസമീപെ ചെല്ലുമ്പോഠം 
ഇമ്പമേറും__ 

ഓരോ കായ്യങ്ങളെ ന്െറ 
നേരെ വന്നെതൃുത്തുകൊ- 
ണ്ടോരോന്ധ്യൂയ് വിഷമിപ്പിക്കും 
നേരമെന്െ൨ 

മോടിയേറും മുഖത്തി- 

ലേറെ പാട്ടകളേറഠു 

വാടിയതോത്തു നോക്കുമ്പോശ 

പ്രാണനാഥന് 

മേവ ഫനത്തിത സ്വ_ 

ല്ലോകടൂതരുമായി 
ആഷഘഷഘോകഷമോടെ വരുസ്പോശ 

ശോഭതിങ്ങും__ 

രാ൫൬ 

ഴം ടി കണ്ണാടകം ധനാശ 

ഏകതാജളം 

൧ 

കണ്ണ്ൂകഠംകെത്ര സെൌടന്ദയ്യം 

യേശു 

യേശു 

യേശു 

യ്യേശു 

യേ [ 

യേശു 

യേശു 

4506 

യേശുവേ നിസെറ രൂപമീയെ സെറ 

ശിഷ്യനാര്ടന്ന എന്നെയും നിന്നെ 

പ്പോലെയാക്കെണം മുഴ്വസ 

൨ 
സ്റ്റേഫിക്കാതെ ജ്ടീവിക്കുമോ 

ദഫിപ്പികണം എന്നെ അശേക്കം 
സ്റ്റേധം നലൂ,ണം എ൯ പ്രഭോ! 

൪, 

ന റ്റ സ്നേഹമാം നിന്നെ കണ്ടവ൯ പിന്നെ 

വാച്, 1സ്ധ്റട 

൩. 

൬ 

൧൭ 

ന് 

ദീനക്കാരെയും ഫീനന്മാരെയും 
ആശ്വസിപ്പിപ്പാ൯ വന്നോനേ 
ആനന്ദത്തോടുട ഞാ൯ നിന്നെപ്പോലെ 
കാരുണ്യം ചെയ്യാ൯ നച്ല്യകേ 

ദഭാസനെപ്പോലെ സേവയെ ചെയ്യു 
ദൈവത്തിനു ഏകജാതനേ 
വാസം ചെയ്യ്യണം ഈ നി൯ വിനയം. 
എന്െറ ഉള്ളിലും നാഥനേ 

പാപികമുടെ പിപരീതത്തെ 
ഹല്ലാം സഹിച്ച കുഞ്ഞാടേ! 

കോപിപ്പാനല്ല ക്ഷുമിപ്പാന൯ുഭള 

ശക്തി എനിക്കും നല്ലയകേ 

തശെറ പിതാവിനു ഹിതമെപ്പോഴ്ചം 
മോദ മോടടട ൯ ചെഡ്യോനേ 

എന്െറ ഇക്ടവും ദൈവ ഇക്ഷതി- 

ന്നനുരൂപമാക്കേണമേ 

തിരുവെഴുത്തു ശൈശവം തൊട്ടു 
സ്ന്റേഹിച്ചാരാഞ്ഞ യേശുവേ 
ഗുരു നീ തന്നേ വചനം നന്നെ ഗ്രഹി_. 
പ്പിക്ക നിനു ശിഷ്യനെ 

രാത്രി മുഴുവന പ്രാത്ഥിചുണന 
ഭക്തിയുള്ളോരു യേശുവേ 
പ്രാത്ഥിപ്പാനായും ഉണരാനായും 
ശക്തി തരേണം എന്നുമേ 

ലോകസ്ഥാനങ്ങമ സാത്താ൯ മാന. 

വെറുക്കും ദൈവപീരനേ [ങ്ങമം. 
ഏകമാം മനം തന്നിട്ടെ൯ ധനം 
ദൈവം താ൯ എന്നോപ്പിക്കുകേ 

കൌശലങ്ങളൂം ഉപായങ്ങദൂം 
പകെക്കും സതൃരാജാവേ 
ശിശുവിന്നുള്ള പരമാത്ഥത 
എന്നിലും നിത്ം കാക്കുകേ 

ഇഹലോകത്തി൯ ചിന്തക ഒട്ടം 
ഇല്ലാത്താശ്രിത വത്സലാ 
മഫഹരതശക്തിയാം നി൯ ദൈവാശ്രയം 

കൊണ്ടെന്നു ള്ളം ഉറപ്പിക്ക 

മനുഷ്ൃരിലും ദൂതന്മാരിലും അതി- 
സുന്ദരനായോനേ 
അനുദിനം നി൯ ദിപ്യസെൌ൯ന്മയ്യം 
എന്നാമോദമാകേണമേ. 



1! ി ൧൫൭ 457 ചവരണങ്ങറം 
സുരാജ് - ചെമ്പട തിന്മയല്ലാതെ ന്നില്-നന്മയില്ലെന്നേമെ 

നം നീറിട്ടന്നേ__ അയ്യ്യോ പല്ലപി റ ത് ് 
നീയല്ലോ ഞങ്ങധംക്കുട്ള കന്ന്്കംകൊണ്ടുഞാ൯_കണ്ടുമോഹിച്ചപ 
ദിവൃസമ്പത്തേശുവേ എണ്ണിയാല് എണ്ണ്മില്ലേ__ അയ്യയ്യോ നീയല്ലാതില്ല ഭൂപിത 

൩൨ 
ആഗ്രഹിപ്പാനാരുമേ കാതുകലോ മുക്ട_ബോധനകശക്കായി 

ചരണങഞ്ഞങറം സാദരം വിട്ടേനയ്യോ__ അയ്യോ ൧ നീയല്ലോ ഞങ്ങഠംക്കായി 
ര. യ്യോ മന്നിടത്തില് വന്നതും വാകൊണ്ടു ഞാ൯ ചൊന്ന-വാണികളയ്യ_ 

നീചരാം ഞങ്ങളുടെ പാപ_ ആകെ അശുദ്ധിയല്ലോ__ അയ്യോ ഭ മെല്ലാമേററഗും__ നീയല്ലോ ൫ ക്കൊരു 
കിയ ം ൨ കാൽവറി മലമുകളേറി കൈകളാത പം ചെയു. ദുഷ് ക്ര ളം നീ ഞങ്ങാച്കായ് 

കുയ്യ്യം കണുക്കുമില്ലേ-_ അയധ്യേജ്ത 
കാരകരം ചേന്നു തൂങ്ങി റി ന് മരിഷ്യിരേകിയ__ നീയല്ലോ | കാലകമലോടിയ-പാതകളോക്കുക് 

മാലിന്ൃം തന്നെയല്ലോ__ അയ്യ്യോ ൩ അന്നന്നു ഞങ്ങള്ക്കുള്ളതെല്ലാം 

മ്മ് സന്തതം എന്നുടെ_ ചിന്തകളലാകപെ ഇന്നുഥെന്നും കൂടരെയുണ്ടെ. ത്ത തക അയ്യ്യോ ന്നുജട വാക്കു തന്നവ൯__ നീയല്ലോ | ൮ 
| ക 

ര: ശത്രുപിന്നഗ്നിയസ്റ്രും 
നിന്നോട്ട നിന്നോടട-തന്നേ പിഴഷെ്ച നിന ശക്തിയോടെതൃക്കുന്ന 
സന്നിധൌ പാപം ചെയ്യേ അയ്യയ്യോ മാത്രയില് ജയം തന്നു 

ന് 
കാത്തുസ്മക്ഷിച്ചിടുന്ന__ നീയല്ലോ  രക്തപ്പകയില് നിന്നെന്നെ വിട്ടവിക്ക ഒ ജനകനുടെ വലമമനു ശക്തനേ നിൻ കൂപയാല്.._ അഭയാ നീ ഞങ്ങംകായ് 
ദിനംപ്രതി പക്ഷവാദം രാക്രന് ട്] ചെയ്യു ജീവിച്ചിട്ടന്ന__ നീയല്ലോ | പല്ലപി ക 

൬ ലോകത്തില് ഞങ്ങഠംക്കുള്ള _ | ആശിഷം നല്ലേ,ണമേ_മശിഫായെ തെല്ലാം നക്ടമാകില്ും 
ആശികഷം നല്ലേ,ണമേ ലോകക്കാ൯ നിത്യം ൃഷിചീടിലും _ച്ചരണങ്ങറം 

ടം നന്റാടെ ന്യല്ലോ | ൧ പ്രാശനേ നീയെന്നേ ൭ നിത്ജീവമൊഴികാം 
ആശ്രയമാരുഭള നിന്നിലുണ്ടു പരനേ 
ആശ്രിത പത്സലനേ നിന്നെ വിട്ടടിയങ്ങാംം 
അനുഗ്രഹമാരിയയക്കണമേ__ 

ആശി ങ്ദപോ; സം ്ലങ്ങപോയി പസികും__ ന്യല്ലോ ൮ ആഗ്രഹിക്കുന്നവ_ 
൪:൫൮ 428 ക്കായി ന് 

ശ്ഷ്രും നീ നല്ല, മേ പ ന്നേ൯ 
൨ റം ചെഞ്ുരുട്ടി അടന്ത സന്ദേഹമിദ്യ്യാത്തിതാ കെഞ്ചീട്ട_ 

പല്ലപ] ൩ ആശ്രയം നീ തന്നേ അയ്യോ ; എനു ദൈവമേ ] 
കരണ ചെയ്യേണമേ 
അയ്യയ്യോ ! ഞാനെന്തു ചെയ്വൂ 

ദാസരാം ഞങ്ങഠംക്കു 
വിശ്രുതപന്ദിതനേ 
നിന്നെത്തന്നെശീഷ്രം 

__ആ്തീ 

വു 
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ര. കാശിനുപോദലുഥീ.- | 
ദാസകില്ലേ വിച 
മാശില്ലാവല്ലഭനേ €ണമേ-ആശി 
നി൯ നാമത്തില് ഭാസരെ കേഠംകെ. 

൫ രാജുകുമാരനേ 

ഘജിതഘണ്ണുനേ 
സവ്യജനേശ്വരനേ_ 
യനാരതംകാത്തരുമൂം പരനേ_ആശി 

൬ തേജുസ്സിനാല് നിന്െറ 
ഭാസരെയാകെ ന) 
ആശ്ചയ്യമായ് നിറഷ്ക്കു. ആശി 
നി൯നാമത്തെ വാക്ക്ടിപ്പകഴ്ണീട്ടവാ൯_ 

(൭ ൬)0 400) 
രാഗം ഇംഗ്ലീഷ് 

൧ 

വിതെച്ചീടുക നാം സ്വശ്ശൂത്തിനെറ വിത്താം 
ക്രിസ്തു൯ സുവിശേഷം-ഫൃദയങ്ങളില് 
ആത്മമാരി പെയ്യും_-ഭദൈവം കൃവചെയ്യം 
തരും കൊയ് തരിനേയ്യം_തക്ക കാലത്തില് 

കൊയ്ക്കുകാലത്തിൽ നാം സന്തോഷിച്ചും 
കഠറകുശ ചുമന്നും-കൊണ്ടു വന്നീട്ടം 

൫. 

വിതെച്ചീടുക നാം-സ്നറേഹത്തി ൯ അഭ്ധ്വാനം 
ഒത്ഭറാളു.ം വൃത്ഥൂം-അല്ല ആകയാല് [ടി൯ 
എന്നും പ്രാങ്ഥിചിടി ൯_വേലയിത നിന്നീ. 
വിത്തു നനെചീജി ഡ_കണ്ണൂനിരിനാല്__ 

വും 

വിതെച്ചട്ടുക നാം_വദ്ധനയെ ഭൈവം 
നല്ലം സവ്യനേരം ത വനുശക്തിയാല് 
വേനല്ൃട്ടാലം വക്ഷം-കാഠറു ശീതം ഉജ്ക്കം 
ചെയ്യും ദൈവ ഇക്ടം- ഭൂമി നില്ലകൂംനാഠ__ 

ര 

വിതെച്ചീടുക നാം_തടസ്ഥം അനേകം 
സാത്താസകൊണ്ടെന്നാലും-തസവൈരാഗൃ. 

ത്തില് 

തളന്നപോകാതെ-സ്നറേഹവും വിടാതെ 
നിച്ച.ക്ഷിണിക്കാതക്രിസ്തന൩ശക്തിയില്__ 

ക ൫ 
വിതെചീട്ടക നാം--വിങ്ഞക്കുന്ന കാലം 
അവസാനിച്ചിട്ടം ഏത്ര യവഗത്തിത [തെ 
ഇപ്പോ വിതെക്കാതെ_ഇരുന്നാല്കൊയ്യ്യാ- 
ര്മ്മാകന൯ു മു്പാകെ.-നില്ലക്ംലജുയില്- 

| [1 

നോന്നമഥ ന്സറദ 
്- 4 ന്ത് ത്വ 

൬ | 
വിതെച്ചീടടക നാം-ദിവൃസമാധാനം 
മലെചീട്ടപോലം ശ്രുമൃദേശത്തില് 
മരുഭൂമി കാട്ടം ഉത്സവം കൊണ്ടാട്ടം 
പവ്ൃതങ്ങശ പാടും-ദൈവതേജസ്സില്__ 

4 രാ൬൧ 

രാഗാം ഇംഗ്ലിഷ് 

യഹോവാ വാഴ്ചന്നു 

ഭൂലോകം സകലം 
ത൯ പാദപീഠമാകുന്നു 

സ്വഗ്ലം സിംഹാസനം 

യഫോവാ വാഴ്ചന്നു 
സന്തോഷിക്കുക നാം 
താ൯ സതൃയദൈവമാകുന്നു 
താ൯ നിതൃരാജനാം 

൨. യഹോവാ വാഴ്ചന്നു 
സ്വളോോകുത്തില് എല്ലാം 
സദാ ഒരുങ്ങി നില്ലക്ന്നു 
ചെയ്യാനു ത൯ നിണ്ണയം 

൨ യഹോവാ വാഴ്ചന്നു 
സ്മയ്യനും ചന്ദനും 

തനുചൊൽ പ്രമാണി ച്ചോട്ടന്നു 
ആകാശം സവ്വവും 

യഹോവാ വാഴ്ചന്നു 
കാഠഠും സാദ്രവും 

ത൯ വാകിന്നു കീപ്ടെ ടന്നു 
പ്രപഞ്ചം ഒക്കെയും 

യഹോവാ വാഴ്ചന്നു 
മിന്നീടുന്നു ത൯ വാഗ 
വസ്പാഠകശ പിളരുന്നു 

ത൯വാക്കി൯ ശക്തിയാല് 

യഫോവാ വാഴ്ചന്നു 

താ൯ സാത്താന് രാജത്വം 

എല്ലാം നിഷ്്ണുലം ആക്കുന്നു 
പുത്ര൯ മുഖാന്തരം 

യഹോവാ വാഴ്ചന്നു 
പാപത്തിന് വാല്യു താ൯ 
ഉ ള്ളി തനിന്നു നീകിടുടന്നു 

തന൯ വാഴ സ്ഥാപിപ്പാ൯ 

യഫോവാ വാഴ്ചന്നു 
തന് രാജം ആത്മാവില് 
സന്തോഷം നീതിയാകുന്നു 
വിശുദ്ധ സ്നേഹത്തില് 



 സാമാനൃഗീ തങ്ങ മ 30. 
ക് 

അത 

ന് യഹോവാ വാഴ്ചന്നു 

ത൯ സമ്മതം വിനാ 

നി ശിരസ്സി൯ ഓ൪ രോമവും 
നശിപ്പാ൯ പാടില്ല 

൧൦ യഫോവാ വാഴ്ചന്നു 

തനു ഭക്ത൪ നന്മയ്ക്രായ് 

സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും 
എല്ലാററിലും തനു കൈ 

യഹോവാ വാഴ്ചന്നു 

രാജൃവും ശക്തിയും 

എന്നേക്കും തസേറതാകുന്നു 

എല്ലാ മഹത്വവും. 

൧൧ 

ദ2ന)൨ 

രാഗം ഇംഗ്ലീഷ് 
ഥ് വേലയ്മ, വേലയഷ്കു 

ദൈവദാസന്മാ൪ നാം 

ക്രിസ്തു കാണ്ടിച്ച പാത 

നാം പി൯ ചെല്ലണം 

ഇങ്ങു വാഴ്ചവാനു അല്ല 
ശൂശ്രൂഷ ചെയ്താ 

ഇഹത്തില് പിറന്നു 
സ്വഗ്ശഗരാജാവയ താസ 

യത്തിക്_യത്തിക്ക 

തേട്ടക_നേട്ടക 
ആശിക-പ്രാത്ഥിക്ക 
കത്താവു വരും വേഗത്തിരു 

൨ വേലയ്ലു വേലയ്മ്ു, 
ചുററും നോക്കുക നാം 
എട്ടും വാഴ്ച്ം അസത്ചൂ- 

ത്തെ പോക്കുക നാം 
സ്വ്ൃസ്തക്ക്രിയും യേശു. 
വെ കാണുംവരെ 
ഉയത്തീട്ടുക നാം സത്ചൃ_ 
മാം കൊടിയെ 

൩ വേലയ്ക്, വേലയ്കു 

ദദെവദ്രോഹങ്ങമൂ.ം 
പ്യാജമാഗ്ലുങ്ങഗം 
നാശത്തി൯സ മോഹങ്ങളും 
ദൈപവ്വഭൂമിയില് 
വദ്ധിക്കുന്നോൾ സമയെ 
സ്വസ്ഥത യ്യോഗ്യമോ 
ക്രിസ്പ൯ ദാസന്മാരേ__ 

402 

യത്തി 

യത്തി 

ര2൬൩ 

ര. വേലയ്ക്കു, വേലയ്യുക [ 

ഇന്നു രക്ഷയിന നാഠം 
എങ്കിലും നിതൃവും 
പാപ ശിക്ഷകളാല് 
ആയിരം ആയിരം 
നശിച്ചിട്ടുന്നിതാ 

രക്ഷിപ്പാ൯ രക്ഷിപ്പാ൯ 
എസ സഹോദരാ, വാ-_ യത്തി 

വേലയ്ക്കു, വേലയ്ക്കു 
ഓരോ കക്ടങ്ങളും 
വരിഫാസങ്ങം.ം 
ഫിംസകഠം നഷ്ടങ്ങളും 
സഹികഷ്ചം വഫിഷ്ചും_ 
കൊണ്ടല്ധ്വാനിക്ക നാം 
എന്നാൽ നാം ക്രിസ്തവി൯ ചി 
സത്യൃസേവകര ആം യത്തി' 

വേലഷ്കു വേലയ്കു, 

പിന്നെ സ്വസ്ഥതയും 

കത്ത൯ ഭാസരാം നാം 
നിരൃം ആസ്വദിക്കും 
എനു സന്തോഷത്തിലേക്കു 
പ്രകാശിക്കുക 
എന്നു താ൯ അരുളിച്ചെയ്യും 

ലോയ, യി 

ടി 4623. 
രാഗം ഇംഗ്ലീഷ് 

കേഠടക്കകേഠം ഓര കാഹളം 
മോചനം സ്വാതന്ത്രം 
ദൈവരിന് വിളംബരം 
മോചനം സ്വാതസ്ത്്യം 
നാശമാകും ഏവക്കും 
ഭാഗശൃയോവേല് വത്സരം 
ഘോഷിപ്പി൯ എല്ലാടവും 
ഥോചനം സ്വാതന്ത്തൃം 

ചൊല്ലുവിന് കാരാധുഹേ 
മോചനം സ്വാതന്ത്ര്യം ഴി 

കേശക്കുവിന൯ ഹേ ബദ്ധരേ 
മോചനം സ്വാതന്ത്ര്യം ക 
ക്രശിന്മേലെ ക്ല്ണുവിഷ 
നിത്യമാം ഉദ്ധരണം 
യേശുലവോടട വാങ്ങാവി൯ 
മോചനം സ്വാതന്ത്ത്രം 



പ് ന ദത്ആള്” 
230 . ഞ്സ്ഥനന്മാദേ 

[ 

൩. മുക്ഷൂന്മാരെ രക്ഷ്മിപ്പാ൯ ൨ എന്െറ മാലിന്യം കഴ്ടികി & 
മോചനം സ്വാതന്ത്ര്യം പുണ്ടൃമാക്കുന്നു സദാ 
ശിക്ഷരാക്കി തീക്കുവാ൯ ജീവനു സ്റ്റേഹം എന്നകമെ 
മോചനം സ്വാതന്ത്രം നിറയ്ക്കന്നല്ലേലൂയാ.-_ ദൈവ 

ദൈവസ്നേഹം കാണുവി൯ 
വാഴ്ക്വി൯ തനു കാരുണ്യം 

ജീവന് ദാനം പ്രാപിപ്പി൯ 
മോച്ചനം സ്വാതന്ത്രം 

! ൩ അഴിയാത്ത ജീവശക്തി 

അന്തര്ഭാഗേ ഒഴ്ചകി 

എന്നെയ്േററം ശക്തനാകി 

ഒരുക്കുന്നാത്ചയ്യമായ്-__ ദൈവ 
ര: പാപഭാരം മാഠറുവാ൯ 

മോചനം സ്വാതന്ത്രം ൪: ഈ നദി കടന്നു ചെല്ലം 

മായ സേവ തീരുവാ൯ ദേശമൊക്കെ ജീവിക്കും 

൭ മോചനം സ്വാതന്ത്രം വരണ്ട ജാ; ചും 

ഫാ സെരഭാഗ്യവാത്തയെ ഏദനെപപോലായഴ്ടം--- ദൈവ 

എങ്ങിനെ നിഷ്ചേധിക്കാം ൫ കാട്ടപ്രദേശം വനവും 
__ ഇത്ര വല്ലോ൪ രക്ഷയെ പുള്ളി ച്ചാനന്ദിചീടടം 

മോചനം സ്വാതന്ത്രം ശാറോ൯ശോഭയുമതിന്നു 

൭ സ്വഗ്ടം സാക്ഷി പുത്രനില് ഭംഗിയിലുണ്ടായ്ക്കരും- തള 
മോചനം സ്വാതമ്പ്യൃം 

തക്കം വേണ്ടാ ഭൂമിയില് ൬ ദൈവതേജസ്റ്സേന്നു ള്ളില് ശോ. 

| 

ഭിക്കുമതിന്നാനന്ദം 
പം സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ടെ ഞാന്ദം സ്നോത്രജീവ൯ 
വിശുഭ്ധാത്മ മുദ്രയാല്ത തുടന്നീടും നിരന്തം__ ട് ദൈവ 

ഉണ്ടു എണ്ണ സൂശ്ചയം 
പ്രാപിക്കും വിശ്വാസത്താല് 6൭ ഈ നദിയിലെ൯ സങ്കേതം 
മോചനം സ്വാതന്ത്രം | ഫൃഴ്റണുമാകും നേരത്തില് 

| 

൯ ശല്യങ്ങളൊന്നു 
൬ പവ്ൃതങ്ങര കേഷക്കട്ടെ ശത്രരവിസ ശല്യങ്ങളൊന്നും 

ശൂ ] റ മേത_-__- ദൈവ മോചനം സ്വാതന്ത്രം യേശുകീല്ല എനെ 
ി [ 

ആഴഷങ്ങശ ഭുചത്ങട്ടെ ൮ എന്െറ സ്മൂയ്യന്നില്ല പിന്നെ 
മേ | ലം പു | അസ്തമനം നിണ്ണയം 

൭ ദുപിലും കേട്ടു ചൊല്ലട്ടെ മങ്ങലില്ല എ൯ ചന്ദന്നും 
യീശുനാഥാ വന്ദനം ശോഭയെന്നും എരിയും ദൈവ 

*  സ്ൃൂക്കിയെല്ലാം പാടട്ടെ 
] [| ി ്ു 

റ നെറ കാല് വേഗത്തിലോടം 
മോചനം സ്വാതന്ത്ര്യം | ൯ എനെ ി 

ശോഭയുള്ള പാതയിത 

464 സ്വഗ്ലുപടിവാതില് തേടും 

ചേരാ൯ മണവറയില്__ ദൈവ രാനുദാ 
ഇഗ്ലീഷ് -- ഏകതാഒം 

ലുപി ചം ദൈവത്തിനു സ്നേഹസാഗരം 

റി യു റൂ ഓത്തെന്നില് വെരുകുന്നു 
ദൈവത്തിന്നും കുഞ്ഞാട്ടിന്നും ന 

ഉള്ള സിംഫാസനത്തി൯ 

കീഴില്നിലഖുന്നാഴ്ചക്ുന്നിതാ മ്ലേന്നിഉെ ടന്ന: ി 

ലു ച്ചരണങ്ണഥം അപ്പനേ ! നിനക്കുണ്ടോ € 

ച എന്നുട്ളില് ത്രിയേക൯ തന്െറ ആനന്ദ നു് 

സിംഹാസനം സ്ഥഠദപിച്ച ഞാനടിപെട്ടന്നഹൊ:--- ദൈവ 

ക, അതിലധിവസിചെന്െറ | 

റ ലീപ്പ്പ്ലുറ പൃതുക്കുന്നു__ ദൈവ 



ക് 

ി 

ദാനൃ്ൂ 
൧ 

[0] 

ദ 

൫ 

പ മക 

കുഞ്ഞാടാം ക്രിസ്നേശുവിന൯ 
രക്തത്തി൯കീഴ് സങ്കേതം മമ 
കഷ്ടദുഃഖങ്ങള കററി വീ 
ണ്ടഫോ_ദൈവ 
കോവമാകെ നിക്കി എന്നെ 
ചേ_ത്തഹഫോ ! 

യേശുവിള് മരണുമാം 
ചെങ്കടലില് മുങ്ങുകമൂലം 
യേശു ജീപനോടടിയനേ_ 
കമായ്-പാപ 

നാശജീവന് ചെരു.ടലില് 
താ-ണുപപോയ് 

എന്നകമേ വാഴ്ചന്നു ശ്രീയേശുവിന്നു_ 
യി൪പ്പുജീവ൯ 

തന്നിലെ൯ ജീവ൯ റുതുക്മാ_ 
യ്യല്ലൊ_മഹാ 
ഉന്നതനോടട സംബന്ധം 

ചേ-ന്നല്ലോ 

ദൈവസാന്ിദ്ധൃമല്ലൊ എനു മുസിത് 
പ്രശോഭിച്ച ടന്നു 
ദൈവപരിശുദ്ധത സാഥമീ_ 
വൃമായ്_ഹാ ! ൧൯ 

ദൈവസംസഗ്റു വിഷമവും 
നങ്ങിപ്പോയി് 

വരിശുദ്ധനന്തരംഗ വാസിയായ് 
ഭരിച്ചീടടന്നു 

പരിശുദ്ധജീപന് മുതിന്ദീ_ 
ട്ടന്നു_എന്നിഅ 

പരിശുദ്ധാലയം 
ഉയന്നീ_ട്ടന്നു 

മഹത്വധാരിയാമേശു തന 
വിശുദ്ധാവിയാലെന്നിരു 
മഹരുശക്തി പകന്നു ക. 
ടാക്ഷിച_ദൈപ 

ബഫ്രമതിയായതും 
പ്രകാ-ശിച്ച 

കത്ത നിസ സ്വപ്രതിമയ ഷ്യ 
ഏന്നെ മറഠൂരൂപമാകി 
കാത്തു തേജസ്തരിക്കേണം 

നാശക്കനാധം.മാവ്യില് 

ചേത്തു സ്വഗ്ലരപിയാക്കി 
മേതക്ക__ മേല്. 

________ 

സാമാ ന്ൃഗീതങ്ങശ 

റി 

൭ 

വവ 

൪൩൬൭) 

ഖണ്ഡങ്ങള് 
യേശുരക്ഷകനെസെറ 
ഏററമരഭമനാഥസ൯ 
നാശപാത്രമായൊരെസ൯ 
ക്ലേശത്തെയൊച്ലെ താ൯൨ 
താതസെറ മടി വിട്ട 
ഭൂതലമതില് വന്നെ൯ 
പാതകത്തിനായ് താ൯ 
ഗോല്ഗോഥാവില് മരിച്ചല്ലോ__ക 
ഇത്ര സ്നേഹവാനാമെ൯ 
രക്ഷകന്നെനിക്കല്ം:_ 
തത്രെയും കൊട്ടക്കുന്നേ൯ 
ഫൃത്തി൯ ഘണ്ണതയോടെ__ 
ശുഭ്ധതയിനു മാഗ്ലെ 
കൂതൃമായ് നടപ്പാ൯ ത൯ 
സതൃയവചനമെവെറ 
നിത്യാഹാരമാകെണ്ടം 
മന്നില് വാസമുള്ളെന്നും 
തന്നോടുള്മ സം൯ഗ്ലം 
എന്നോഹഫരിയായെന്നാല് 
ധവൃൃസ ഞാ൯ സദാ നൂനം 
ചോ. ത്തില് എനിക്കുണ്ടാം 
ശോകങ്ങളിലാശ്വാന്മും . ഴ് 
ഏകുന്നെനെറ പ്രിയര_ 
ക്ഷാകര൯ കനിവേടെ__ 

ലി മാനസേ വസിച്ചാത്മ._ 
ദാനങ്ങഗം ചൊരിഞ്ഞേററം 
താനെന്നും ഫൃദയത്തിര 
ആനന്ദമരുമു ന്നു 

കാണും വേഗമീ കങ്ങകംഠം 
പാണനാഥനെയപ്പോഠം 
ആനന്ദമതിന്നു സം 
പ്ലണ്ണുത വരും ആമെ൩__ 

നി 
ഹംസ്സവദ്ധ്വന് ടു (തൂപകം 

ി 

ഖഞ്ള്ഡെണ്ടള് 
മുഃഖതാഴ്ച-_രയതാകം 

ഭൂമിവാസം_വിട്ടു ഞാ൯ 
സ്വഗ്ലഗനാടി-ലേക്കു യാത്ര_ 7 

ലിപ്പൊഷൊരു. ന്നി 

ത" ര് 

407 

ന്ത്യ 
4066 

നാഥനാമക്രിയ -_- ആദിതാദം. 

നി 



നി ച് മെ. അന്ധ ന്തേ | 

൨ വി പ്രിയട്ല _ട്ടോരെയെല്ലാം പുത്രനാക്കി നിത്യജീവ ി [ 

1 ഏല്ലിച്ചിട്ട--ന്നേനിതാ മാത്രതോടും തരുന്നു 
രാ൯വു തിങ്ങും-സ്വരപിതാവെ 
നിശ കരങ്ങ_ളിലിപ്പോം--- ദൈവമാം ത്രിയേകന്നു 

൩ നിതൃഭാഗൃയ-നാടതില്ത വിഷ ഹല്ല്പെലുയ്ക്യാ ഹല്ലെലുയ്യാ 

ന്നെത്തി $ന്ന_നാഠംവരെ ഹല്ലെലുയ്യാ വന്ദനം ! 
കാത്തുകൊടള്ളേ-ണമേ നാഥാ താ 

ഭദ്രമായെ-ല്ലാരെയും--- ര്ധ൬൯ 409 

രം ഒന്നുപോലും-നക്ഷമാസ്ക്യോ- ൧ സമയമാം രഥത്തില് ഞാ൯ 
കാതെ വാതിത._നിന്നുടെ സ്വശ്രയാത്ര ചെയ്യുന്നു വ 

1. സന്നിധിയില് _-വന്നുചേരാ൯ എന് സ്വദേശം കാണ്ടതിന്നു 

റി ഉന്നതാ തു-ണെക്കുക--- ബദഭ്ധപ്പെട്ടോടിട്ടന്നു 

൫ ദൈവദൂത൪-കൈകമിലെ- ആകെ അല്പനേരം മാത്രം 

൦ ന്നെ വഫിപ്പ-തിന്നിതാ എന്െറ യാത്ര തീരുവാ൯ 

ല്ല; ഭൂവിത വന്നി-റങ്ങീടുന്നു യേശുവേ നിനക്കു സ്യോത്രം 

ദ്യോവിതനിന്ന-നേകം പേ൪-- | വേഗം നിന്നെ കാണും ഞാ൯ 

൬ ഭ്തരി൯ ഗാ-നമതു കേ ൨ രാവിലെ ഞാ൯ ഉണുരുമ്പോഗ 

| കാതിന്നിമ്പ-മേററവും ഭാഗ്വമുള്ളോ൪ നിശ്ചയം 

മോദമേകും_സ്വഗ്മവിണാ- എമെറ യാത്രയുടെ അന്തം 

നാദവും മ-നോഫരം-- ഇന്നലേക്കാഴ അടുപ്പം 

൭ സ്വദ്ലയെഠ-ര്്ാലേമിനെറ ൩ രാത്രിയില് ഞാ൯ ഭൈവത്തിന്െറ 

തങ്കവാതില്.-കളിതാ കൈകളില് ഉറങ്ങുന്നു 
അപ്പോഴ്ചും എന രഥത്തിസെറ 

ചക്രം മുമ്പോട്ടോടുന്നു 

തേട്ടവാ൯ ജഡത്തി൯ സുഖം 
ഇപ്പോ അല്ല സമയം 

ഭാഗധൃലോക -വാസികമെ 
കണകളാത കാ_ണുന്നു ഞാസ-- 

൮ സൂഷ്യകാന്തി-യോടുക്രടെ 
ന 

ചാരെ നിലൂക്ഛ-ന്നാരഫൊ 

ലം ശിചെ*ംപേ-ക്കു മരിച്ചോ സ്വന്തനാട്ടില് ദൈവമഖം 

കം താവിതോ ച്ചി | കാങഞ്ചയത്രെ വാഞ്ഛിതം 

ണ് ആണിയി൯ വ_ടവിതാ ഞാ൯ ൫ ഭാരമങ്ങഠം ക്ൂടടന്നതിന്നു 

കാണുന്നു ത൯-പാണ്ടിയില് ഒന്നും വേണ്ടാ യാത്രയില് 

പ്രാണനാഥ൯-തന്നേ നൂനം അല്ലം അപ്പം വിശപ്പിന്നു 

ഫാ ! പരമാ-നന്ദമേ, സ്വല്പം വെള്ളം ദാഹിക്കില് 

൬ സ്ഥലം ഫാ മഹാ വിശേഷം 

ര്ധന൬൬൩൮ 403 ഫലം ഏത്ര മധുരം 

൧ കൂവ കൂവ ൨ തന്നേ വേണ്ട വേണ്ട ഭൂപ്രദേശം 

കൃപയുടെ പൈതല് ഞാ൯ അല്ല എഭ൯റ പാപ്പിടം 

കൃരപയാലെ൯ ഫൃഭയത്തെ 

കവന്ന രക്ദാകുര൯ 
൭ നിതൃമായോ൪ വാസസ്ഥലം 

എനിക്കുണ്ടു സ്വശ്ലത്തില് 

ജീവവ്ൃക്ഷത്തിനന്െറ ഫലം 
൨ ശ്രതിരൂലത്ങ ഉള നിക്കി 

ദൈവപഠുദീസായിര 
അതിമോദം ഫുടര്8േ. 

സതതം തന്നീടടന്നെണ്ണില് 

കൃപയാലതുന്നത൯ 

൩൨. നിര്യു യ രക്ഷകമനെറ 

നി കഴകി 

എന്നെ ഏതിരേല്ലാനായ് 

ലദൈവട്ടുത൪ വരുന്നു 

വേണ്ടുമ്പോലെ യാത്രയ്ക്കായ് 

റുതുശക്തി തരുന്നു 

റ് ൭ 



1" [പ് 

ച് 
[ന ടി 

ക ് 
ല് * ലു ി 

ന്ത സീ മാന്യഗീതങ് ക്്, ന്ി 
ചി ചി ന് ശുഭ്്്യാട വെളിച്ചത്തില് [5 - ശുട്പാം; ന്റ് ഉള്ജ അവകാശത്തിനു രണ് സ്വഥ്ഗവാതിരു ളി പങ്കം തന്ന ദൈവത്തിന്നു | സ്വഗ്ഗിയഗീതങ്ങഗ ഇതാ സ്ലോത്രം സ്ലോത്രം പാട്ടം ഞാ൯. | ധ്വനിക്കുന്നെരെഠറ കാതില് യേശു പ; ര: ജാ ലോകത്തില് ഓര് മാനവും ര:൭0 470 ഹുനികില്ലെങ്കിലെന്തു ? സങ്കളം ടട ആദിതാളം സ്വഗ്ലീയ പേരും ഡ്ഥാനവും ൧ സകങ്കടത്താല് ഞാന് തമഉനുര തരും എന്ന ദിവൃബന്ധു__ യ്യേശു സഭേതം തേടി നടന്നു (൫ എനുനാമം മാഷ്്കളവാ൯ പ ത.രധിരം പകന്ന പിശാചിനാല് അസാദ്ധ്യം ചട്ട രക്ഷക൯ തുറന്നു എ൯ യേശു ശക്ത കാക്കും താ൯ ൨ പാപഭാരം നീകി തന്നു ത൯ രക്തത്തി൯ സമ്പാദ്ൃം__ യശ ൻ ശാപവുമെല്ലാമകന്നു ൬ ഒൂതൃവി൯നാഠം സമീപിച്ചാരു പാവനാത്മാവെ പകന്൯ ഇങ്ങില്ല ക്ലേശം താപം ദൈവസ്സററേഹം എന്നില് തന്നു എസ ജീവനു ക്രിസ്സു൯ ആകയാല് ൩ ഉദ്ഭമതിലെശ ഭൈവം താന മരിക്കയാലും ലാഭം__ യേശു പള്ജികൊട്ടെ വാണീട്ടവാ൯ ൭ ത൯ സ്ലായതീച്ഛു കേഷംക്കുമ്പോഠം വല്ലഭസ എകഴ്ചന്നെള്ളിയാ൯ അനേകര് ഭൂമിച്ചിട്ടം കത്നെഞ്ചിനെ മാംസമാക്കാ൯ എനിക്കോ വ്േശുരാജുന൯ ചൊ ര കല്ലനകമ കാക്കാ൯ ശക്തി നിര്യാനന്ദം നല്ല്ിടും യ്യേശു അല്ലമില്ലാഞ്ഞെന്നില് പ്രാപ്യ ൮൮ സന്തോഷമേ സഗ്കരോഷമേ അപ്പനനുഗ്രഹിച്ചന്നു എ൯ ദൈവത്തിന്നു സ്കോത്രം കെല് പൃതാനങ്ങുണ്ടായ്വന്നു ഏനു ജീവനാം എ൯ ധ്യേശുപേ ൫ പാപരശക്തികള കന്നു നീയും സ്കൂതിക്കു പാത്രം യേശൂ , ദൈവശക്തിയുട്ടില് വന്നു ന $ ദൈവഭവനമതാകി രാ൭൨ ക ര 472 ദൈവവാസമുള്ളിലാകി 

[ 
തെമ്പാങ്ക [ 

൬ ഇത്തരമനുഗ്രഹങ്ങാം_ 
ക ി കെത്രയോ അപാത്രനാമീ | ൪രലോ ചികഞ്ഞാല് കി | ചത്ത നായിതാ നി൯ പാദം മ ഭയങ്കരമേ 1 മുത്തി വണങ്ങി പ്പാട്ന്നേ൯, | ആല്ോചിക്കാഞ്ഞാല് [| 

ഷി, 
നിഭാധൃമല്ലോ 

ചു 
471 ൧ സന്തോഷസംഭവങ്ങാം ൦ ഏപ്പോഴ്ചം ഞാ൯ സത്തോഷിക്കും ഒന്നുമില്ല മന്നിടത്തിരു നൂ യേശു എസെറ ഗാനം സംകടം മാ സംകടം “ഏല്ലാടവും ആഘോഷിക്കും സമസ്പശാപമന്നിടത്തിര__ ആലോ 

൫൯ രക്ഷകന്റെറ ദാനം 
യേശുവേ നീ സ്വഗ്ലത്തില് ൨ കാഴ്ചയെത്തു വാചയെത്തു എെറ നാമം ഫഴ്ചതി കണ്ട മോടി മാനക ആരും എടുക്കാത്ത ഈ 

താഭ൭ ത്തു വീക്ലയെനറ് ത ഭാധൃം ഏനു സന്ത്രോഷം സരൃനില ട്ക്. ആലോ ൨ നിയ രാഭ്ൃത്തിന്നൊരന്ൃനായ് ൩. ഭൂമിയില് ഞാ൯ ഉഴന്നു 
ന്! വന്നതാചെ ധന്ൃനായ് 

ി ി 
വി 

പ്രപേശനം നീ തന്നൂു__ യ്യേശു | 

സൊൌഖ്യമെന്തുട്ൂഭംഗിയെന്തു 
ശക്തിയാ നന്ദങ്ങങളെ ത്തു 
ടാശൃവും നിഭാശൃപ്പും ണി സത്തുക്ക്ിയും യും ി ട് 

ല്ല ലി ॥ 



ജ് ട്ട് ാ്ന്ത്തനന്തു 
ച്ച 

രാ൭൩്് ന 473 നിന്െറ രക്ഷാവേഡ്പ 
ലൂ പല്ലപി ) | ചെയ്യ്യേണമേ-_ 

 സ്ഥ3യാന് സഞ്ചാരികളേ! ൨ മനുഷ്യന്െറ പുത്രനേ 

നിങ്ങാം ശീ്രു ണെന്നകൊഠംവി൯ നക 

സീയോ ൯൨യാത്ര-മദ്ധേയേ സ്വന്ത ജഡരക്തത്തെ 

നിങ്ങാം_എന്തിന്ുറങ്ങീട്ടന്നു ? നോക്കേണമേ 

൩൨ ജീവ൯ നല്കും നാഥനേ 

ചരണെങ്ങറം നോക്കേണമേ 

നിദ്രയിതനിന്നു ണരാ൯ 
പി ജിത 

നേരം വന്നുകഴിയുന്നിതാ ം മോനം. 

നിദ്രാ_ഭാരം--നിങ്ങാര വെളിച്ചമാം യേശുവേ 
വിട്ടെ-ഴന്നു ശോഭിച്ചകൊഷവി ൯-- നോക്കേണമേ 

വക്ഷകാലം കഴിഞ്ഞു ഇരുളം ആത്മാക്കളെ 

മാറിപ്പോയി മഴയും പ്രിയരേ നോക്കേണമേ 

പുളൂ-ങ്ങളി-താ ഭൂ മിമേത ൫ ചെകിടമെ വൈദ്ൃനേ 
കാണപ്പെടുന്നു നന്നായ് --- സീ! നോക്കേണമേ 

പാട്ട പാടുന്ന കാലം കേഠംവി പോയ ചെവിയെ 

വന്നിരിക്കുന്നു പക്ഷിക്കു നോക്േണമേ-_ 

കാട_'പാവി൯-ശബ്ബം 
സി ചം ക്കന്നിതാ__സീ| ൯ സാത്താനെ ബന്ധിചോനേ 

നോക്കേണമേ 

അത്തിവൃക്ഷം തളിത്തു അവസ ബന്ധിചവരെ 
തനെഠ പചചക്ഷയ്ക്കുഗ തരുന്നു നോക്കേണമേ__ 
മന്തി_രിയി- ളം 

ലകഠം സെരരഭ്യം ശൂ കീടുന്നു സീ ൭. താക്കോര കയ്യ്യിലുക്ഷോനേ 
നോ 

എത്രത്തോലമുറങ്ങും ജും, 

[6 ബോധമില്ലാതിനി ലു 

1 പാര് ലി ി കാരം യ [ര 
മാത്ര-നേര-ത്തിന്നുഗം 

ശു. ത്ത൯ വന്ണനെഞ്ഞിടടമഫോ._-- സി പ്പ പിതെപ്പാന് വന്നവനേ 

“ കീന് വരുന്ന നേരം നോക്കേണമേ 

 ഗ്രിങ്ങ്ം നിദ്യയിലാകുമെങ്കില് വിതെക്കുന്ന ശിഷ്യരെ 

 & ഏത്ര-പരി-താപ. നോക്കേണമേ__ 

ി മന്നു ഓത്തുകൊണ്ട്!ക്ഷണത്തിത്_- ന 
തി 

 , *ചേഗമുണന്നു കൊട്ടക യല് 

സ്വറ്റു സീയോ൯ തിരുസഭയേ ബലഫീന് ലാസരെ 

വേഗം-നീയു-ണെന്ന നോക്കേണമേ_. 

കാണ്മാ൯ കാത്തിരിക്കുന്നു കത്ത ൨ 

൧ം രാജാവായ യേശുവേ 

ര൦9൭൪ 
474 നോക്കേണമേ 

നിന൯ ചെറിയ സൈന്യത്തെ 

൧ കനിവുള്ള യേച്ചുവേ യം 

ജനാക്കേണമേ , 

നശിക്കുന്ന ജ്നര്ത്ഗ്- കച കൊയ്ത്തി൯ യജമാനനേ 

നോക്കേണമേ 
നോക്കേണമേ 

നീ ചെയ്യാഞ്ഞദല് യേശുവേ : നിന്നെ നോക്കും ദൂതൃരെ 

ര, 
നം ീന്രര൪ രക്ഷിക്കും ജനത്തെ * ലം നോക്കേ മമ 

കി ി നം 

ലു ്ം 
നി 

ചന്ന 





ി ി 



യില; ലെ 





4 റു 

1, 

പ 

ഥ് 

ഗ് ക്ല ! റു 

ഴി 




